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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 1598 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/8/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e João Pinto Ribeiro

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°5 125 a 13212000 (encaminham,
respectivamente, indicação para o cargo de direção da FHEMIG e os vetos
às Proposições de Lei n°s 14.554, 14.521, 14.506, 14.530, 14.523, 14.551 e
14.519), do Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 3212000 -
Projetos de Lei n°s 1.127 a 1.13612000 - Requerimentos n°s 1.544 a
1.55912000 - Requerimentos das Comissões de Política Agropecuária (2) e
de Direitos Humanos, da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a
Privatização de Furnas e dos Deputados Miguel Martini, Márcio Kangussu,
Luiz Fernando Faria e Paulo Piau - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira, de Transporte, de Saúde, de Meio
Ambiente, de Educação, de Direitos Humanos, de Defesa do Consumidor e
de Administração Pública e dos Deputados Antônio Júlio, Maria OUvia e
Agostinho Patrús - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Elbe Brandão
e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dimas Rodrigues e Carlos Pimenta -?
Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Acordo de
Lideranças; Decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; Decisão da
Presidência - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Acordo de
Lideranças; Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Prof. José Henrique de
Oliveira para Membro do Conselho Estadual de Educação - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Márcio Kangussu; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Miguel Martini, Paulo Piau e Luiz Fernando Faria, das
Comissões de Direitos Humanos e de Politica Agropecuária e da Frente
Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de Furnas; aprovação -
Fase: Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - AïIton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac



Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Pinto Ribeiro - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria
OUvia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia
- Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i8 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Rogério Correia, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N O 12512000*
Belo Horizonte, 28 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, em atenção ao disposto no

art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, e consoante decisão do
Supremo Tribunal Federal, o nome do Sr. Fausto Ferrer Froes, para
responder pelo cargo de Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

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

Itamar Augusto Cautiero Franco. Governador do Estado de Minas Gerais."
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 12612000*
Belo Horizonte, 27 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição
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que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II,
da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.554,
que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
2001.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões de veto.

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.554, que estabelece as diretrizes

para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 2001, vejo-me no dever de
negar sanção aos seus § 1 0 e 80 do artigo 17, § 3° do artigo 46 e "caput" do
artigo 48, por razões de ordem constitucional e de interesse público, a saber:

O § 1 0 do art. 17, pois trata da execução obrigatória dos recursos
programados para emendas dos parlamentares à razão de 0.5% da receita
liquida prevista para 2001. E importante ressaltar que a receita orçamentária
é uma estimativa de arrecadação, podendo ou não efetivar-se no decorrer do
exercício. Assim, a manutenção da emenda implicará a priorização de
despesas determinadas pelos parlamentares, e não das decorrentes dos
planos de governo. A Lei Complementar Federal n° 10112000, em seus
artigos 20 e 70, estabelece os limites máximos para as despesas com
pessoal de cada ente da Federação e seus Poderes e Ministério Público, não
constando nenhum dispositivo que autorize alteração dos limites máximos
fixados. Portanto, o § 6 0 do art. 17, quando determinado que a comissão
estabelecerá os limites de gastos com pessoal e encargos previdenciários,
contraria a citada Lei e desconsidera a legislação especifica que trata dos
encargos previdenciários no Estado.

O § 30 do artigo 46, que trata da abertura de créditos suplementares ao
orçamento, é de competência do Poder Executivo e é feita através d?
Decreto, conforme determina a Lei Federal n° 4.320/64 em seu artigo 42. E
importante salientar que a competência reservada à Assembléia Legislativa
no artigo 62, inciso V, da Constituição do Estado restringe-se à aprovação de
crédito suplementar ao Orçamento de sua Secretaria. Portanto, a abertura de
crédito é etapa distinta, que, como visto, é privativa do Poder Executivo.

O "caput" do artigo 48 dispõe sobre a proposta orçamentária quando o
parágrafo único já estabelece a regra para a lei orçamentária.

Por estas razões deixo de sancionar os dispositivos supramencionados da
Proposição de Lei n° 14.554, que faço retornar à egrégia Assembléia
Legislativa, para reexame.



Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de julho de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 12712000t
Belo Horizonte, 21 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuiçãc

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II
da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei no 14.521
que dispõe sobre seleção para contratação por tempo determinado pare
exercício de função pública.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões de veto.

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.521, que dispõe sobre seleção para

contratação por tempo determinado para exercício de função pública, razões
de interesse público conduzem-me a opor-lhe veto total-

0 projeto em si, em que pese aos objetivos do autor, fere o princípio de
igualdade que deve prevalecer no processo de seleção para recrutamento no
serviço público e que o próprio texto constitucional determina como
preferência a ordem de classificação.

Por outro lado, a reserva a que se refere o art. 3° é inexeqüivel, uma vez
que dificilmente seriam preenchidas as vagas ali previstas por falta de
aptidão dessa clientela.

Esses são os motivos que me levam a vetar totalmente a Proposição de Lei
n° 14.521, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de julho de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."

"MENSAGEM N° 128/2000*
Belo Horizonte, 17 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II,
da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.506,
que dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e de
pensionistas do Estado.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões do veto.
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Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.506, que dispõe sobre o pagamento

de militares, de servidores públicos ativos e inativos e de pensionistas do
Estado, motivos de ordem jurídica e de interesse público conduzem-me a
opor-lhe veto total, com fundamento na manifestação oferecida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, abaixo transcrita:

'A Proposição de Lei oriunda do Projeto de Lei n° 91512000 cria, sob
critérios técnicos, a obrigatoriedade de o Tesouro Estadual efetuar o
pagamento dos servidores em qualquer instituição cooperativista de crédito,
bastando que esses indiquem, através de requerimento formal, a entidade e
o número da conta em que deverão ser efetuados os pagamentos.

A justificativa do nobre deputado, elogiosa quanto ao seu critério social e
cooperativista, criará, entretanto, uma série de dificuldades para o Estado de
Minas Gerais, ao proceder à quitação de sua folha de pagamento, além de,
pela falta de estudos técnicos, inviabilizar o processamento dessa mesma
folha, com possibilidade de prejuízos ao erário e ao funcionalismo.

Em primeiro lugar, deve ser dito que a lei, se aprovada, possibilitará a
inclusão de toda e qualquer instituição cooperativa de economia e crédito
mútuo - constituída de acordo com a Lei n° 5.764, de 16112171 - na folha de
pagamento estadual. A partir daí, para efetivar o pagamento, o Estado deverá
celebrar um contrato de prestação de serviços - específico - com cada
entidade indicada. Segundo informações do Banco Central do Brasil, as
instituições que operam nesse sistema (cooperativas de crédito) superam a
casa de 1.200 (mil e duzentas) entidades em todo o pais. Sã em Minas
Gerais, existem 363 (trezentas e sessenta e três) cooperativas de crédito
operando. Assim, de primeira ordem, o Tesouro Estadual não teria condições
operacionais de cumprir sua missão institucional, em virtude da pulverização
do sistema de pagamento estadual.

Não houve também, ao que parece, nenhum estudo e cálculo atuarial
acerca dos custos indiretos da pulverização do sistema de pagamento. E de
se imaginar, por exemplo, que um servidor público cooperado de uma
entidade situada no Amapá resolva optar pelo pagamento naquela instituição;
por via de regra, o Estado de Minas Gerais terá, antes de concretizar o
pagamento, de colocar o seu sistema de pagamento empenhado na
celebração de um contrato (com todos os custos indiretos envolvidos) à
disposição de um único funcionário. Há, neste simples exemplo, o benefício
de um só cidadão em prejuízo de todos os demais cidadãos contribuintes,
porque estes estariam assumindo, indiretamente, um custo operacional
colocado à disposição de um único beneficiário.
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Deve ser dito ainda que os custos contratuais derivados da pulverização

dos pagamentos : mesmo que indiretos, terão repercussão financeira direta
sobre o erário. E de lembrar que, segundo o artigo 161, inciso II, da
Constituição Estadual, é vedada a realização de despesas ou assunção de
obrigação direta que exceda os créditos orçamentários ou adicionais.

Além do custo financeiro, a justificativa apresentada não garante que os
recursos fiquem no âmbito estadual, tampouco sejam utilizados em
investimentos na solução de problemas sociais; isto porque a lei não
restringe o pagamento dos servidores aos limites territoriais do Estado, nem
poderia, porque poderia contrariar as disposições constitucionais a esse
respeito.

Outra situação a ser enfocada é que, ao consentir o pagamento do
funcionalismo às cooperativas de crédito, segundo as exposições do projeto
de lei, o erário e o funcionalismo estarão à mercê de possíveis problemas
envolvendo a liquidação extrajudicial dessas entidades. Segundo
infromações repassadas por técnicos do Banco Central, o sistema bancário -
comercial e múltiplo - dispõe de um seguro nessas situações até o limite de
depósito de R$20.000,00 (vinte mil reais) por titular. Esse seguro foi instituído
pelos Bancos - seguindo a determinação constitucional prevista no art. 192,
inciso VI - através da criação e gestão de um fundo privado, o Fundo
Garantidor de Crédito - FGC -, mediante regulamentação do Banco Central
do Brasil. A questão posta é que o seguro desse fundo não abrange as
cooperativas de economia e crédito mútuo e, por conseguinte, não protege os
correntistas dessas instituições. Assim, caso haja a liquidação de alguma
entidade dessa natureza, a segurança jurídico-financeira da relação Estado-
servidor estará comprometida, com hipótese de prejuízos ao Tesouro
Estadual e ao servidor público.

Pelos fundamentos expostos, recomenda-se o veto total à proposição de lei
em estudo."

Esses são os motivos de ordem jurídica e de interesse público que me
levam a vetar totalmente a Proposição de Lei n° 14.506, que devolvo à
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N O 12912000*
Belo Horizonte, 25 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso li,



da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.530
que atribui ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - a responsabilidade pela construção, pela manutenção e
pelos reparos dos trechos de estrada que menciona.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões do veto.

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.530, que atribui ao Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a
responsabilidade pela construção, pela manutenção e pelos reparos dos
trechos de estrada que menciona, motivos de ordem constitucional e de
interesse público conduzem-me a opor-lhe veto total.

Primeiramente, a circunscrição do DER-MG limita-se aos trechos
rodoviários urbanos, e não a todos os "trechos urbanos que servirem de leito
de estradas", como menciona a proposição em pauta. Além disso, o Código
de Trânsito Brasileiro trouxe novas definições de rodovia e estrada, sendo a
primeira via rural pavimentada e a segunda via rural não pavimentada.
Outrossim, configura-se como rodovia/estrada para os fins que se pretende
no projeto em exame, a via rural, pavimentada ou não, cujo segmento
adentra o perímetro urbano, o qual, mesmo envolvido por assentamento
urbano, mantém as características rodoviárias (tráfego continuo de veículos,
tanto leves como pesados). Tais trechos urbanos de vias rurais estaduais,
chamados 'trechos rodoviários urbanos", integram a circunscrição do DER-
MG.

Assim, não há como pretender ampliar a circunscrição do referido órgão,
sob pena de se adentrar na faculdade política concedida constitucionalmente
às entidades federativas, nos termos do art. 18 da Constituição Federal, que

3 rege a autonomia da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, o que possibilita que as ações de ambos possam ser exercidas
com isenção e sem interferência mútua.

g	As atribuições do DER-MG lhe foram outorgadas pelo Estado como uma
E extensão deste, e não podem ser excluídas pela simples manifestação

contrária do município junto ao DER-MG, como pretende a proposição em
g exame, limitando-se à ação de cooperação com os municípios, nos termos da

Lei n°11.403,de1994:
"Art. 3°- Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-MG:
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de

interesse comum, integradas nas respectivas competências".
Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse público que
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me levam a vetar totalmente a Proposição de Lei n° 14.530, que devolvo à -
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de julho de 2000.
Itamar Franco. Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
• - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N°130/2000
Belo Horizonte, 20 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II,
da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.523,
que altera dispositivos da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado e dá outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões de veto.

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

Razões do Veto
Ao considerar, para sanção, a Proposição de Lei n° 14.523, que altera

dispositivos da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de
projetos culturais no Estado e dá outras providências, tenho o dever de opor
veto aos artigos 20 e 30, tendo em vista razões de interesse público.

O artigo 20 da proposição em referência estabelece um percentual de 100%
de dedução dos valores dos projetos culturais no valor devido do ICMS.
Assim, o financiamento dos projetos culturais passa a ser feito com renúncia
fiscal, ficando o incentivador isento de qualquer custo efetivo, recolhendo em
contrapartida os bónus da publicidade e mantendo o controle sobre o ritmo
de desembolso dos recursos.

A completa desoneração do empresário, transformando o incentivo em
isenção unilateral, é confirmada pelo artigo 3 0, que veda a cobrança de
qualquer contrapartida ao empresário, inclusive por formas não financeiras.
Cria-se assim uma dificuldade suplementar em relação à Lei vigente, que
permite que os 20% de investimento da responsabilidade do patrocinador
sejam efetuados na forma de serviços ou mercadorias necessários a
realização de projeto cultural.

Finalmente, se o recurso do Estado é o único que pode ser usado, seria
desnecessária a intervenção de terceiros, sendo suficiente a inversão direta
por meio do orçamento público.
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Essas são as razões de interesse público que me levam a vetar os

dispositivos supramencionados da Proposição de Lei n° 14523, que devolvo
à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de julho de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

'MENSAGEM N° 13112000*
Belo Horizonte, 25 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso li,
da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n o 14.551,
que altera a Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria
de Policia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões de veto.

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.551, que altera a Lei n° 12.622, de

25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências, motivos de ordem constitucional conduzem-
me a opor-lhe veto total.

Caso o projeto em questão venha a se tornar lei, a Ouvidoria de Polícia
passará a ser parte da Ouvidoria Geral, que, de acordo com o art. 2 0 do
Projeto de Lei em análise, será um "órgão auxiliar do Poder Executivo na
fiscalização dos serviços e das atividades da policia estadual e do sistema
penitenciário".

A criação da Ouvidoria Geral de Polícia e do Sistema Penitenciário, com as
diversas atribuições que lhe são conferidas no Projeto de Lei, afasta-se dos
princípios basilares da organização do Estado, quais sejam a independência

o e o exercício harmónico dos Poderes (art. 6 0 e 173, da CE).
o Constata-se também uma efetiva intromissão na esfera de competência

privativa do Chefe do Executivo, no que se refere à direção administrativa do
Estado, contrariando o art. 90 da Carta Estadual, que enumera a

'o competência privativa e exclusiva do Governador para, v. g., "prover eo extinguir os cargos públicos do Poder Executivo" (inc. III, art. 90) e "dispor
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo" (inc. XIV, art. 90).

Ainda consoante o art. 66 da Constituição Estadual, são matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado, "criação, estruturação e
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extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta (alínea "e'): a criação de cargo e função públicos da
administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(alínea "b").

Como se pode observar, o projeto de lei em análise, além da criação da
Ouvidoria, dispõe sobre normas organizacionais, cria cargos, indica quem
serão os membros e, ainda, prescreve qual será a remuneração. Não há
dúvida, portanto, que se trata de projeto de lei inconstitucional, pois fere a
autonomia administrativa do Chefe do Executivo.

O colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da
ADIN 1.132-4/RS, suspendeu liminarmente a eficácia de norma estadual que
disciplinava a composição do Conselho Estadual de Educação, ação ajuizada
sob o argumento de ser "vedado ao legislador estadual, constituinte ou
ordinário, sob pena de ofensa á Carta Federal, não só ignorar a regra da
iniciativa privativa do Chefe do Executivo para o desencadeamento do
processo legislativo como impor restrições á sua competência para prover os
cargos e funções públicos que venham praticamente a esvaziá-la".

Portanto, ao Governador do Estado é que incumbe, de modo irrenunciável,
toda a administração estadual, sendo descabida, ainda, a interferência, direta
ou indireta, do Poder Legislativo e de entidades públicas ou privadas na
esfera de competência destinada constitucionalmente ao Executivo.

Além disto, o projeto de lei interfere na organização da Secretaria de
Justiça e Direitos Humanos, uma vez que estabelece normas que são
atribuições da Superintendência de Organização Penitenciária (Decreto
Estadual 28.330158), v. g., supervisionar, organizar, orientar e fiscalizar os
estabelecimentos penitenciários, elaborar planos para a implantação da
política penitenciária do Estado: acompanhar execução de planos e projetos
na área penitenciária.

Outrossim, ao estabelecer como competência da Ouvidoria "receber
denúncia de ato considerado arbitário, desonesto ou indecoroso, praticado
por servidor lotado em órgão de segurança pública do sistema penitenciário"
(inc. III) e "receber e apurar denúncias de ações que dificultem o
cumprimento das penas. Quanto às condições da dignidade humana e do
ambiente físico" (inc. IX), não observa as atribuições da Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos, que, de forma eficiente - através do Disque Direitos
Humanos -' vem prestando este tipo de serviço à sociedade.

Por derradeiro, há de se ressaltar a impossibilidade jurídica e operacional
de se criar uma Ouvidoria que trate de questões relativas tanto ao sistema
penitenciário quanto ao sistema de policia. E que ambos são dotados de
normas funcionais específicas, determinadas em lei. 0 sistema penitenciário
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está subordinado à observância das Leis de Execução Penal federal, Lei n°
7.210, de 11107184, e estadual, Lei n°11.404, de 25 de janeiro de 1994, que
regulam a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de
direito, bem como a manutenção e a custódia do preso provisório.

Já em relação à Policia Civil, suas atribuições cingem-se à apuração de
infrações penais e medidas preventivas, visando à segurança pública.

Esses são os motivos de ordem constitucional que me levam a vetar
totalmente a Proposição de Lei n° 14.551, que devolvo à egrégia Assembléia
Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de julho de 2000-
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N13212000*
Belo Horizonte, 21 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II,
da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.519,
que torna obrigatória a instalação de poltronas com braço divisório móvel nos
veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões de veto.

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.519, que torna obrigatória a

instalação de poltronas com braço divisório móvel nos veículos de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, motivos de ordem
constitucional conduzem-me a opor-lhe veto total.

A reserva de 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais e interestaduais
às pessoas obesas, a que se refere o projeto de lei em questão, excede à
restrição constitucional de garantia de acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência (art. 227, § 2 0, da Constituição Federal), a qual,
segundo o Decreto n° 32.649, de 13 de março de 1991, não alcança as
pessoas destacadas. Assim, a proposição, se convertida em lei, não terá
respaldo constitucional.

Vale lembrar também que a competência legislativa relativa ao transporte
interestadual é privativa da União, conforme o estabelecido na Constituição
Federal em seu art. 21, inciso Vil, alínea "e".

Esses são os motivos de ordem constitucional que me levam a vetar
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totalmente a Proposição de Lei n° 14519, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de julho de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, informando, em atenção a

requerimento da Comissão de Direitos Humanos, que já se encontra em
tramitação, na Câmara dos Deputados, proposição de sua autoria a qual
dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras e bancárias se
equiparem tecnologicamente para prestar atendimento à população por',- ,!ora
de deficiência. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.39412000.)

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (3), informando, em atenção aos Requerimentos n o

s 893 e 981199,
que, no momento, essa Secretaria não dispõe de recursos para o
asfaltamento da estrada que liga o Município de Paraisópolis ao de
Consolação; com relação ao Requerimento n° 895199, da Comissão de
Transporte, informando que, no momento, não há recursos financeiros p&a o
asfaltamento da estrada que liga o Município de Munhoz ao de Bueno
Brandão: e, com r€.ação ao Requerimento n°1.133/2000, do Deputado Fábio
Avelar, dando ciê:ia de que já está em andamento, segundo informações
fornecidas pelo DER-MG, a obra de recuperação dos trechos da Rodovia
MG-444 que ligam o Município de Cássia à divisa dos Estados de Minas
Gerais e São Paulo e ao Município de ltaú de Minas.

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia, presta'do
informações relativas ao pedido contido no Requerimento n° 1.32512000 da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jafete Abrahão, Diretor-Presidente da BHTRANS, prestando
informações relativas ao pedido contido no Requerimento n° 1.29812000, da
Comissão do Trabalho.

Da Sra. Regina Maria Santos Rodrigues, Secretária Executiva do Banco do
Brasil, informando, em atenção ao Requerimento n° 1.36012000, da
Comissão de Política Agropecuária, que foram concedidos empréstimos
individuais de custeio aos associados da COOPERVALE e que, diante da
constatação de perda parcial ou total da lavoura, devido ao excesso de
chuvas na região, a agência desse Banco em ltaobim, articulada com a
EMATER, vem estudando, caso a caso, as solicitações de prorrogação das
dívidas.

Do Sr. Valério Maciel, Assessor de Comunicação da Maxitel, informando,
em atenção a requerimento do Deputado Rogério Correia, que, no momento,



13
ainda não é possível a instalação de torre de telefonia celular no Município
de Caputira, mas que a solicitação foi registrada para oportuna análise
quanto à possibilidade de inclusão dessa localidade nos novos planos de
expansão da empresa.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado João Pinto Ribeiro) - 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 COMPLEMENTAR N°32/2000

Acrescenta dispositivo ao art.147 da Lei n°7:109, de 13110177.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescente-se ao art. 147 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de

1977- Estatuto do Magistério Público Estadual - o seguinte § 50:
"Art. 147- ...............................................
§ 50 - Atribui-se ao Inspetor Escolar, quando no exercício das atribuições

especificas de seu cargo, gratificação equivalente à atribuída ao Diretor de
Escola Estadual de mesmo nível.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A inspeção escolar compreende orientação, assistência e

controle geral dos processos administrativos e pedagógicos das escolas.
Entre as tarefas que cabem ao inspetor Escolar, incluem-se as relacionadas
com a autonomia das escolas, sensibilizando a comunidade escolar para a
importância do Plano de Desenvolvimento da escola e auxiliando-a na
definição de seus componentes; as ações destinadas a assegurar a
regularidade de seu funcionamento, bem como dos atos escolares,
interpretando e aplicando as normas de ensino e aquelas voltadas para a
captação e aplicação de recursos financeiros. Além disso, o Inspetor Escolar
é responsável pela promoção do intercâmbio entre as escolas estaduais sob
sua responsabilidade e outras instituições que possam contribuir para a
melhoria do ensino público e pela orientação dos planos de capacitação de
recursos humanos e do processo de organização do atendimento escolar.

Essas e outras atribuições devem ser desenvolvidas em jornada mínima de
40 horas semanais, com dedicação exclusiva, vedando-se a acumulação com
outro cargo, emprego ou função pública, exigindo-se, para o ingresso,
formação especifica em Inspeção Escolar.

Para tão extensas responsabilidades, que, em sua amplitude, equivalem às
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de um Diretor de Escola, consideramos justa a pretensão dos Inspetores
Escolares de receber gratificação de igual valor á daqueles profissionais do
ensino.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.12712000
Autoriza o Poder Executivo a doar os terrenos que menciona à Associação

dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande - AMVALE -, com
sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação dos

Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande os terrenos a seguir
especificados:

a) um imóvel constituído por um lote, situado na Chácara das Toldas, com
os seguintes limites e confrontações: pela frente, com a rodovia Uberaba-
Deita, medindo, de frente , 16,50m (dezesseis metros e cinqüenta
centímetros); de um lado, 53m (cinqüenta e três metros), mais ou menos; de
frente para o corredor municipal Uberaba-Delta, 16,50 m (dezesseis metros e
cinqüenta centímetros); confrontando em seus diferentes lados com a
propriedade de Custódio Guimarães e sua mulher, Maria Francisca de Assis
Guimarães;

b) um imóvel situado na Chácara das Toldas, na rodovia Uberaba-Delta,
constituído por um terreno medindo 21,50m (vinte e um metros e cinqüenta
centímetros) de frente para a rodovia; por 21,50m (vinte e um metros e
cinqüenta centímetros) de frente para um corredor municipal; por 50m
(cinqüenta metros), mais ou menos, na divisa com Custódio Guimarães e sua
mulher, Maria Francisca de Assis Guimarães, conforme consta do registro n°
42.180 do livro 3 - AR, pág. 34, do Cartório do 1 1 Oficio do Registro de
Imóveis da Comarca de Uberaba;

c) um imóvel constituído por um terreno localizado na Chácara das Toldas,
com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, 12m (doze metros)
com a rodovia Uberaba-Delta; pelo lado esquerdo, numa extensão de 46m
(quarenta e seis metros), mais ou menos, com propriedade de D. Amélia
Nascimento ou de quem de direito; 12m (doze metros) nos fundos,
confrontando com a estrada municipal que liga o Posto Formiga, na referida
rodovia, ao Alto da Abadia; SOm (cinqüenta metros), mais ou menos, pelo
lado direito, confrontando com Custódio Guimarães e sua mulher, Maria
Francisca de Assis Guimarães, conforme consta da descrição registrada no
Livro 3-AO, pág. 49, número de ordem 39.474.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2000.
Anderson Adauto.
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio

Grande é uma sociedade civil sem fins lucrativos, presta assessoramento
visando ao desenvolvimento econômico, cultural e social dos municípios que
dela fazem parte.

Assim sendo, a doação em tela trará enormes benefícios à AMVALE , pois
a entidade pretende construir uma sede corri o fim de ministrar cursos de
treinamento e capacitação dos servidores das prefeituras e dos órgãos
municipais, bem como de atualização para os agentes políticos.

Por outro lado, é importante esclarecer que os terrenos objeto da doação
abrigaram a 252 Residência do DER-MG, que, atualmente, se encontra
instalada em outro local.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação
deste 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°1.128/2000
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Maria de Nazareth, com sede

no Município de São Miguel do Anta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Maria de

Nazareth, com sede no Município de São Miguel do Anta.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Ambrôsio Pinto
Justificação: O Centro Espírita Maria de Nazareth, fundado em 1419191, é

uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por fim a divulgação do
Evangelho, o estudo e a divulgação do Espiritismo, codificado por Allan
Kardec, e a prática da filantropia.

A entidade está em funcionamento há mais de dois anos, não remunera os
membros de sua diretoria, que é composta de pessoas idôneas. Preenche,
portanto, todos os requisitos para que seja declarada sua utilidade pública,
pelo que conto com a acolhida da proposição pelos nobres pares.

- 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
1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N°1129/2000

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Morro da Mesa,
com sede no Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Morro da Mesa, com sede no Município de Araxá.
Art.20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2000.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Comunitária do Morro da Mesa é uma entidade

sem fins lucrativos que tem por finalidade reunir esforços na busca de
melhoramentos necessários para a população do Município de Araxá, bem
como da conscientização política apartidária.

Esperamos a anuência dos nobres pares para a aprovação deste projeto,
uma vez que a entidade atende aos requisitos legais para a declaração de
sua utilidade pública e aos propósitos de integração social.

- 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.130/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Pastoral da

Criança - AAPAC - com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos da

Pastoral da Criança - AAPAC - com sede no Município de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2000.
Gil Pereira
Justificação: Entidade filantrópica sem fins lucrativos, a Associação de

Amigos da Pastoral da Criança - AAPAC - realiza ações básicas de saúde:
educação : comunicação e desenvolvimento integral da criança em Montes
Claros.

Para atingir este objetivo a AAPAC desenvolve projetos de formação
humana e profissional de lideres comunitários, principalmente mulheres das
áreas mais pobres, projetos comunitários alternativos de geração de renda,
promoção dos direitos da criança e do adolescente, visando, dessa forma, à
contenção da marginalidade social que assola a nossa população,
principalmente a de baixa renda.

Na tentativa de promover o bem-estar comum da criança e do adolescente,
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a AAPAC busca angariar fundos em beneficio dos seus projetos, com
Prefeituras, empresas e outros órgãos

Dessa forma, a AAPAC tem finalidade essencialmente filantrópica e atende
aos requisitos estabelecidos por lei para ser declarada 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.131/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro dos Ferreiras, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro dos Ferreiras, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2000.
Dilzon Meio
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro dos

Ferreiras é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos nem de
difusão de doutrinas religiosas ou políticas, constituída de um número
ilimitado de sócios, com duração indeterminada.

A Associação tem por objetivo cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade
entre os sócios, promover atividades sociais, culturais e desportivas, zelar
pela melhoria das condições de vida e do embelezamento do bairro, proteger
e dar assistência á maternidade, à infância e à velhice, zelando pela saúde e
o bem-estar dos moradores menos favorecidos.

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
respectivos cargos.

Reconhecê-la como de utilidade pública estadual irá proporcionar-lhe
melhores condições para a dinamização de suas atividades e concretização
de seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do presente 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.132/2000
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Formiga e

Região - ADEFOR -, com sede no Município de Formiga
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes

de Formiga e Região - ADEFOR -, com sede no Município de Formiga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de julho de 2000.
Dilzon Meio
Justificação: A Associação dos Deficientes de Formiga e Região - ADEFOR

- é uma sociedade civil filantrópica, de caráter cultural, esportivo, social e
promocional, com duração indeterminada, tendo por finalidade a promoção
de medidas que visem ao bem-estar e à integração dos portadores de
deficiência.

A instituição funciona regularmente, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de seus respectivos
cargos.

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas atividades e a
concretização de seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.133/2000
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1°- Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a manutenção da
estrada que liga o Município de Angelândia à SR-120.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" do artigo compreende
todos os atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da
manutenção.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 2000.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Município de Angelãndia possui estrada que o liga à BR-

120. Essa estrada tem, aproximadamente, 28km e necessita de conservação
e manutenção. Deixar a cargo do município estrada intermunicipal é
condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e ao desrespeito do
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direito de ir e vir.

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base o bem
público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG tem capacidade
e estrutura para desempenhar a contento a conservação e a manutenção das
estradas.

Nesse sentido, aguardo a aprovação, pelos pares, deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Transporte e de

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

PROJETO DE LEI N°1.134/2000
Dispõe sobre a publicação, nos classificados dos jornais locais, de

advertência quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Art. 1° - Os jornais de Minas Gerais que publicam diariamente colunas de

classificados com anúncios de acompanhantes, saunas, massagistas e
profissionais do sexo ficam obrigados a publicar, na mesma página desses
anúncios, a seguinte advertência: 'Exploração sexual de crianças e
adolescentes é crime. Disque e denuncie".

Parágrafo único - A advertência de que trata o "caput" deve ser publicada
diariamente com destaque, em letras versais em negrito, e deve ocupar
espaço mínimo de 10cm (dez centímetros) por 10 cm (dez centímetros).

Art. 20 - Para os fins desta lei, o Estado deve adquirir linha telefônica e dar
ampla divulgação do número para toda a população.

§ 1°- O número da linha telefônica a que se refere o "caput" deste artigo
deverá constar, obrigatoriamente, na advertência contida no art. 1° desta lei.

§ 20 - Fica assegurado o sigilo quanto à identidade do denunciante.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2000.
Edson Rezende
Justificação: A mobilização de toda a sociedade é uma esperança de

eliminarmos definitivamente o vergonhoso comércio sexual envolvendo
crianças e adolescentes. Tal violência, que nos ameaça cotidianamente e
que devemos enfrentar, merece o empenho determinado de toda a sociedade
e o apoio irrestrito do poder público, coibindo os abusos, punindo os
responsáveis e principalmente efetivando políticas sociais básicas voltadas
para a criança e o adolescente, assegurando o tratamento com dignidade e o
respeito à liberdade e â convivência familiar e comunitária.

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

PROJETO DE LEI N°1.135/2000
Institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria e dá

rs
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outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo

Faria, destinada a conferir anualmente a quatro personalidades o
reconhecimento do poder público estadual à sua meritória e destacada
contribuição ao jornalismo esportivo no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma
correspondente à honraria.

Art. 20 - As medalhas serão conferidas aos jornalistas desportivos que se
destacarem em seu trabalho na imprensa escrita, falada e televisiva e na
Internet, sendo destinada uma medalha a cada uma das áreas citadas.

Art. 3°- A entrega das medalhas será feita pelo Governador do Estado, em
solenidade pública a ser realizada na segunda quinzena do mês de junho.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A criação da Medalha Osvaldo Faria objetiva agraciar

personalidades que, no exercício da atividade jornalística desportiva, seja na
imprensa escrita, falada ou televisiva ou na Internet, tenham revelado
competência, seriedade, imparcialidade e comprometimento com o
crescimento do esporte no Estado, à semelhança do brilhante jornalista cuja
lembrança se pretende eternizar.

Osvado Faria nasceu em Abaeté, em 518130, e se mudou aos 3 anos de
idade :'ara a Capital do Estado, Belo Horizonte. Como funcionário da
tradicic -1 Rádio Itatiaia, exerceu praticamente todas as funções: locutor
comercl, locutor de jornais falados, repórter policial, repórter geral, narrador
de futebol, repórter de campo e, finalmente, comentarista.

Deve-se ao seu incansável trabalho o acesso das mais longínquas regiões
do Estado às noticias do esporte mineiro, do Brasil e do mundo. Na direção
do departamento jornalístico da Rádio Itatiaia, realizou um trabalho que se
tornaria referência não apenas em nosso Pais, mas em todo o mundo.

Por tudo isso, quer-se que a Medalha Osvaldo Faria, cuja criação ora se
submete à consideração dos nobres colegas, seja um dos símbolos de sua
imortalidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.136/2000
Revoga a Lei n° 4.836, de 1968, que declara de utilidade pública a

Sociedade Esportiva Rirhadeiro de Juiz de Fora.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogada a Lei n° 4.836, de 1968, que declara de utilidade

pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2000.
Durval Angelo
Justificação: Tomamos conhecimento, nesta semana, de uma notícia

veiculada na imprensa, a qual nos preocupa. Trata-se de uma rinha em Juiz
de Fora. A Policia Florestal a descobriu, a partir de uma denúncia anônima, e
tomou as medidas necessárias. Lamentavelmente, ainda existem lugares
onde animais são maltratados, desrespeitando-se flagrantemente a lei.

Além desse triste incidente, há um outro pior. A rinha é uma sociedade
declarada de utilidade pública municipal e estadual, a Sociedade Esportiva
Rinhadeiro de Juiz de Fora. Como pode ser isso? Uma rinha, cujo
funcionamento é proibido por lei, ser declarada de utilidade pública?

O presente projeto de lei pretende acabar com essa anomalia, que macula
o trabalho realizado pela Assembléia Legislativa e sua boa imagem junto à
sociedade mineira-

- 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 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.54412000, do Deputado Agostinho da Silveira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Magnesita S.A., na pessoa de seu
Diretor-Presidente, Hélio Pentagna Guimarães, pelos 60 anos de instalação
da fábrica no Município de Contagem. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.54512000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado 'voto de congratulações com o IPSEMG pelos seus 88 anos de
criação. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.546/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Elo Derby Confecções Esportivas
Ltda. por seus 25 anos de atividade comercial. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.547/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Alexandre
Barbosa Lima Sobrinho. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.54812000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a primeira Igreja Batista em Ouro
Fino, na pessoa do Pastor Walter Hélmiton Barbosa, por seus 80 anos de
organização. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.54912000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto
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de congratulações com a Sra. Roseana Sarney por ter sido apontada, em
pesquisa do Instituto Brasmarket, como a Governadora de melhor
desempenho no País. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.55012000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a PETROBR.AS pelo lançamento do Programa
Petrobras Artes Visuais.

N° 1.55112000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a diretoria do Palace Hotel de Caxambu pela
passagem de seus 106 anos de inauguração. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

N° 1.55212000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto
de congratulações com oSr. José Salvador Silva pelos 20 anos de fundação
do Hospital Mater Dei. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.55312000, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas à Ouvidoria da Policia do Estado providências com relação a
denúncia formulada pelo Sr. Nilton Pereira Sobrinho. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

N° 1.55412000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
as verbas destinadas à construção de pequenos barramentos e às obras
públicas municipais em convênio com o Estado na região do médio São
Francisco, do Jequitinhonha e do Mucuri sejam repassadas diretamente às
Prefeituras Municipais. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.55512000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da RURALMINAS com vistas
a que se promovam estudos para a abertura de um canal que ligue o rio São
Francisco ao rio Verde Grande. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 155612000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IGAM com vistas a que a
análise dos pedidos de outorga junto a esse Instituto para os projetos de
irrigação que dependem de crédito rural, especialmente o da região mineira
da SUDENE, seja feita de forma prioritária.

N° 1.55712000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
seja realizada reunião com os demais Secretários de Estado, para discutirem
formas de redução das taxas de juros sobre os financiamentos agrícolas.

N° 1.55812000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Indústria e Comércio, com
vistas a que seja promovida discussão com os empresários ligados à
cotonicultura, para buscarem formas de estimular a produção de algodão no
Norte de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Agropecuária.)
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N° 1.559/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja

reiterado ao Secretário de Agricultura o pedido de se implementar a aquisição
de frutas, principalmente banana, para merenda da rede pública de ensino. (-
À Comissão de Educação.)

Da Comissão de Política Agropecuária, solicitando a realização de um
fórum técnico para se discutirem propostas visando ao aperfeiçoamento da
legislação sobre política agrícola. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de
Política Agropecuária e de Direitos Humanos, da Frente Parlamentar Jorge
Hannas contra a Privatização de Furnas e dos Deputados Miguel Martini,
Márcio Kangussu, Luiz Fernando Faria e Paulo Piau.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira, de Transporte, de Saúde, de Meio Ambiente, de
Educação, de Direitos Humanos, de Defesa do Consumidor e de
Administração Pública e dos Deputados Antônio Júlio, Maria Olívia e
Agostinho Patrús.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada EIbe Brandão* - Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, imprensa, servidores desta Casa, senhoras
e senhores, faço uso dessa tribuna para demonstrar minha profunda
indignação com o Governo Federal por ter excluído Minas Gerais do
Programa de Desenvolvimento Integrado Sócio-Econômico, conhecido como
OH-14, que pretende combater a miséria e a exclusão social, com
investimentos de mais de R$11-000.000.000,00 até 2002, beneficiando
apenas 14 dos 27 Estados brasileiros.

Mais uma vez a política de Fernando Henrique Cardoso não condiz com a
real necessidade do povo brasileiro. Sessenta cidades mineiras apresentam

E IDH abaixo de 0,43 e não foram contempladas com recursos para programas
sociais. O Governo FHC ignora a realidade dos nossos municípios e nos
submete a vergonhosa discriminação, como ocorreu há pouco tempo, quando
excluiu o Norte de Minas do programa das frentes produtivas de trabalho,
problema que também foi gerado pela inoperância do Governo do Estado de
Minas Gerais.

Com novos critérios de avaliação de pobreza, FHC acaba de criar um País
de 14 Estados. Infelizmente, cria esse pais sem considerar o índice de
desenvolvimento humano de cada município brasileiro, pois, caso contrário,
Minas seria o 150 Estado a fazer parte dele. Se olhássemos somente a área
mineira da SUDENE, estaríamos entre as cinco regiões mais pobres do País.
Não há desculpa ou explicação técnica plausível capaz de justificar a
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retaliação sofrida. Dizer que o Estado de Minas Gerais, como um todo,
está bem acima do índice mínimo estabelecido pela ONU", como fez a Casa
Civil da Presidência, é subestimar a fome por que passa cada norte-mineiro e
cada cidadão do vale do Jequitinhonha.

Outra questão a que quero fazer referência refere-se às ações prioritárias
do IDH-14. Excluir Minas desse programa é também excluir Minas e a área
mineira da SUDENE do PRODETUR, já que há previsão de dotação
orçamentária para o desenvolvimento do turismo no País. Considero o
PRODETUR um programa capaz de trazer desenvolvimento socio-econômico
para vários municípios da área mineira da SUDENE. Nosso País é
abençoado e fértil e atrai turistas até mesmo de outros continentes. Não nos
faltam cidades com patrimônio natural e histórico a ser explorado. O que falta
são políticas públicas voltadas para o crescimento dessa atividade e
sabedoria para administrar os recursos disponíveis. Não adianta apenas ter
esse potencial, se não há meio de conduzir a aplicação do dinheiro público
como instrumento para o desenvolvimento sociopolitico, econômico e
cultural. Todos sabem da minha luta em promover o turismo sustentável.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Nobre Deputada Elbe
Brandão, não é de estranhar a firmeza de sua posição em defesa dos
interesses dos excluídos de Minas Gerais, da Área Mineira da SUDENE. E
inadmissível, Sr. Presidente, Srs, Deputados, Deputada, que um programa da
abrangência do IDH-14, elimine os excluídos deste País do desenvolvimento,
que é a população que mora nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de
Minas.

Não podemos aceitar, de forma nenhuma. Sra. Deputada, que essa
injustiça seja praticada pelo Governo Federal contra os mineiros e, em
particular, contra a Area Mineira da SUDENE. Esses sociólogos de boutique,
sociólogos de 'shopping centers", que vivem numa ilha da fantasia e que
assessoram o Presidente Fernando Henrique Cardoso, não sabem como é o
Brasil e cometem essa injustiça.

Quero adiantar que o Presidente deste Poder ! Deputado Anderson Adauto,
tem somado esforços ao de todos os Deputados desta Casa, indignados por
essa injustiça. Amanhã, liderados por ele, vamos estar em Brasília, não só
para reivindicar, mas também para mostrar nossa indignação com essa
exclusão hedionda que se faz com os mineiros.

Parabéns, Deputada, por trazer para esta Casa um assunto tão importante
como é o da exclusão da Área Mineira da SUDENE e do DH-14.

A Deputada Elbe Brandão* - Obrigada, companheiro.
O que estamos vendo é a sobreposição de valores. E uma inversão de

valores odiosa. Chega a ser ridículo ter que dizer que divergências políticas
não podem, muito menos devem, prevalecer numa administração pública.
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Mas não há como não dizer, pois é exatamente isso que vemos e que nos
preocupa. Vejo um povo sendo marginalizado, discriminado e esquecido em
razão de posicionamentos políticos contrários. E revoltante ver que o ser
humano perde seu valor e, como marionete, vive servindo de palanque
político.

Exigimos do Governo federal que mude essa situação, incluindo Minas
nesse programa. E que beneficie essa população, que já foi igualada à dos
países mais miseráveis da África-

Essa omissão do Executivo Federal é histórica e está transformando nossa
pobreza em miséria. Menospreza o sofrimento, a fome e a sede de nossos
esperançosos norte-mineiros, que lutam para sobreviver.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte)* - Cara Deputada Elbe
Brandão, queria cumprimentá-la e ressaltar a importância do seu
pronunciamento. Infelizmente, temos de começar o semestre com noticias
ruins para Minas Gerais.

Tive oportunidade, juntamente com os Deputados Kangussu e Dimas -
encontramos V. Exa. no Norte -, de constatar que só o plantio de algodão
desempregou 120 mil pessoas na região Norte de Minas, nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Estamos vendo o Governo Federal excluir Minas Gerais como se Minas
não pertencesse ao País, como se estivéssemos aqui de favor. Infelizmente,
Deputada Elbe Brandão, além da exclusão feita pelo Governo Federal, o
Governo do Estado também não tem uma proposta para aquela região.
Desde o ano passado, quanto à questão da água na região, o Governo do
Estado não teve uma proposta. Agora é que o vale do Jequitinhonha e o
Norte de Minas estão totalmente abandonados mesmo.

Fernando Henrique, assim, está virando as costas para Minas Gerais. Foi
votado majoritariamente neste Estado sem colocar os pés aqui. Isso, ao invés
de funcionar como urna declaração de amor de Minas a ele - se é que é
possível amá-lo neste momento -, faz com que nos vire as costas, corte
nossos recursos. V. Exa., que vive naquela região, sabe que isso vai causar
mortes. Vidas humanas vão se perder por falta de apoio a questões básicas
de sobrevivência.

Então, queria cumprimentá-la e dizer que, se esta Casa está criando essa
comissão, que ela vá a Brasília, mas que possa cobrar também do Governo
do Estado algumas ações que pode fazer e não está fazendo.

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, como norte-mineira não posso
me calar. E faça minhas as palavras publicadas no jornal "Estado de Minas"
do dia 29 de julho: "O Jequitinhonha e o Norte de Minas clamam, faz tempo,
por iniciativas que possam permitir que saiam da situação em que estão. ( ... )
Mas não há condições financeiras para isso. Se o Governo Federal está
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ajudando os municípios nordestinos e nortistas pobres, deveria fazer o
mesmo com os mineiros que têm as mesmas características. Não é favor,
não é quebra de critério técnico, , não é privilégio. E obrigação do Governo
Federal para com Minas Gerais'.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputada Elbe Brandão, gostaria,
em meu nome, e tenho a certeza de que falo em nome do meu partido, o
PMDB, cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento e pela oportunidade
que traz a todos nós de discutir esta questão.

A semelhança de alguns nesta Casa, V. Exa. tem toda a autoridade para
tratar deste assunto e o faz com extrema distinção. Quero cumprimentá-la,
porque vejo que não faz politicagem com este assunto. Embora pertença ao
partido do Presidente da República, trata a questão como discriminação a
Minas Gerais. E é nesse sentido que entendo esta questão e entendo que é
nele que essa Casa tem de conduzir o assunto - de forma altiva, a
demonstrar que mais uma vez o Presidente da República discrimina Minas
Gerais. Os fatos estão aí e demonstram o que estamos dizendo-

Recordo-me do ex-Governador, e' atamente com as mesmas dificuldades
que teve aqui, no Estado, porque a então o Sr. Presidente discriminava
Minas Gerais. E, na oportunidade, nós, que éramos oposição ao Governo,
dizíamos que não entendíamos o ex-Governador, sendo do mesmo partido
do Presidente, insistir em discriminar Minas. Portanto, esse ato é de
discriminação e não adianta dizer que é por questão das posições de nosso
Governador, Itamar Franco. Isso não é verdade. Infelizmente, é pura
discriminação de Minas Gerais, e essa Casa não pode deixar de ter voz
combativa, como faz V. Exa. Temos de reagir e mostrar o equívoco do
Governo Federal. E que este volte atrás e relacione Minas Gerais nesse
programa, que é muito importante para chegar às pessoas mais carentes!
Parabéns, Deputada Elbe Brandrão.

A Deputada Elbe Brandão - Agradeço ao Deputado Márcio Cunha suas
palavras e o lembrar que pertenço ao PSDB, do Deputado Carlos Pimenta e
de tantos outros nesta Casa que estão a favor de Minas Gerais.

E importante lembrar, como diz o Deputado João Batista, que Minas Gerais
não tem um programa de política pública desenvolvida para o Estado, O
Governador Itamar Franco foi eleito pelo partido a que V. Exa. pertence - o
PMDB, mas hoje já não se encontra nesse Partido, e tenho a plena convicção
de que o PMDB de V. Exa. também está junto, unido no mesmo movimento
por Minas Gerais.

Para complementar, Sr. Presidente, retornando da Universidade das ilhas
Baleares. onde estou cursando Mestrado em Política Pública do Turismo e do
Desenvolvimento Auto-Sustentável, tive a oportunidade de estar na
Assembléia Legislativa do Estado das Ilhas Baleares e estive também com o
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Secretário de Turismo dessa região, que recebe 11 milhões de turistas por
ano. mais do dobro do que todo o Brasil. E de lá pude perceber que a
estrutura e o avanço da nossa Assembléia Legislativa está muito além, com
um avanço sem termos de comparação com o da Assembléia Legislativa
daquela região.

De lá, chego também com a indignação de, estando fora do País, ver o
nosso Presidente envolvido em corrupção, ver a PETROBRAS derramar óleo
na região de Foz do Iguaçu. E aquilo me feriu, porque começa a prevalecer
em nós, que estamos na política e com respeito ao nosso povo, ver a nossa
impotência e a falta de amor e respeito de muitos políticos para com a Nação.

Agradecemos a iniciativa do Presidente da Casa de comandar uma
comitiva, que fará com que pelo menos Minas Gerais e nós, norte-mineiros,
possamos fazer ecoar a nossa voz e a nossa fala, que são os maiores
instrumentos que temos.

Tenho ainda 1 minuto. Concedo aparte ao atual Presidente da Comissão
de Turismo, a quem entregarei, oficialmente, o Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Política de Turismo na Espanha.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço o aparte, Deputada.
Gostaria, apenas, de solidarizar-me com V Exa. e dizer da oportunidade do
seu pronunciamento. Tristemente, no inicio de nossos trabalhos, vemos
Minas novamente discriminada pelo Governo Federal. Uma área como o vale
do Jequitinhonha e o Norte de Minas, tão necessitada e empobrecida, foi
excluída novamente.

Como Deputado votado no vale do Jequitinhonha, no vale do Mucuri e no
Norte do Estado, quero estar ao lado de todos os Deputados votados nessa
região e de todos os outros Deputados desta Casa, levantando uma bandeira
suprapartidária para, em conjunto, lutarmos contra essa administração mais
uma vez. Parabéns e obrigado pelo aparte.

A Deputada Elbe Brandão * - Estamos canalizando as nossas energias e
forças para avançarmos em nossas conquistas pelo Norte de Minas e pelo
vale do Jequitinhonha. Trazemos a nossa indignidade para que tenhamos, no
mínimo, asseguradas as conquistas já obtidas na área da SUDENE. Para

o tanto, precisamos e merecemos os recursos do Governo Federal, que tem a
obrigação de dar ao Norte de Minas todos os benefícios dados às outras

o áreas.
o	* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
o • Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoal da imprensa, pessoas presentes nas galerias, não
poderia deixar de manifestar, aqui, o meu repúdio pelo tratamento dado pelo
Presidente da República ao Norte de Minas. Não é uma questão de ser
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votado ou não nessa região. É unia questão de cidadania e de direito de
nosso Estado. Fica aqui registrado também o meu apoio a todos os
Deputados do Norte de Minas, dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e de
Minas Gerais.

Também venho trazer à tona a minha indignação com o que vem ocorrendo
em nosso sistema penitenciário. Um Delegado preso por tráfico de drogas
está "cumprindo prisão" na Dutra Ladeira. Lá ele tem todas as regalias. Foi
conseguida uma vaga para esse Delegado na penitenciária de segurança
máxima de Contagem. Tenho aqui a ordem de transferência do Promotor
Otávio Augusto Martins Lopes. Essa vaga estaria disponível no dia 28, às 15
horas. No dia 27, cobramos a transferência desse Delegado ao Diretor da
Dutra Ladeira, que nos disse não ter condições para isso. Telefonamos ao
Cel. Severo, que prontamente nos atendeu, dizendo que faria a escolta no
dia 28. Mas o que ocorreu? Simplesmente, o Secretário Adjunto da
Segurança Pública, de próprio punho, escreve que não é para liberar esse
Delegado preso por tráfico de drogas.

O corporativismo tem de acabar em nosso Estado. As pessoas precisam
ser mais sérias. O público e a imprensa precisam saber que não é cabível um
Secretário Adjunto dar uma ordem por escrito em cima de um mandado de
prisão de transferência. O Promotor assinou o mandado, que não foi
cumprido.

O Diretor da Penitenciária Dutra Ladeira não liberou o ex-Delegado, que foi
preso como traficante de drogas, o Sr. Israel de Carvalho Leite. Encontra-se
"preso" na Dutra Ladeira, onde o corporativismo é muito grande e onde
cumpriria a sua pena. Mas, graças ao Secretário Adjunto, continua na Dutra
Ladeira, e a vaga reservada a ele na Penitenciária de Segurança Máxima em
Contagem já não existe desde quinta-feira, dia 28.

E, para surpresa nossa, existe o caso do Rosevaldo, que já foi preso por
quatro vezes. Sempre que vai depor na Promotoria, um dia antes ou no
próprio dia, é solto. Hoje, seria ouvido às 14 horas, e ontem foi solto.
Denunciaria a corrupção nas delegacias e, mais uma vez, foi solto. Na última
vez em que foi preso, em Sete Lagoas, quase mata um gerente. E altamente
perigoso e está solto graças à policia.

Acho que não cabe à polícia a função de vigiar preso. Mas desde o
momento em que está exercendo essa função, que o Estado decida se passa
tudo para a justiça e tira a Policia Civil, O que não podemos é ficar neste
impasse. A Policia Civil faz o discurso de que isso não é sua obrigação, O
Secretário da Justiça não assume porque não tem o tempo necessário ainda.
Fica esse jogo de empurra-empurra e nenhum traficante, nenhum ladrão de
banco fica preso. A sociedade paga preço muito alto para ver o que estamos
vendo no Estado.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputada Marcelo
Gonçalves, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que também
somos contrários à Policia Militar em 'desvio de função pública". A Policia
Militar tem hoje, em seu efetivo, 2.071 policiais empregados, fazendo guarda
de cadeias e presídios. Temos que cobrar do Governador que estruture a
Secretaria da Justiça, porque aquele que prende não pode recuperar preso,
não tem a capacidade de ressocializar. O Verbo prender, reprimir a ação do
criminoso, não combina com a ação daquele cidadão, que é o agente
penitenciário lotado na Secretaria, que tem a função de ressocializar preso.

V. Exa. está de parabéns por esse pronunciamento e quero contribuir,
porque a Policia Militar está, hoje, com 48 policiais tomando conta do cadeião
da Gameleira. Depois a população perguntará onde está a policia e teremos
que responder que está em desvio de função, porque 48 policiais foram
retirados da 100 Cia. do 50 BPM para fazerem policiamento externo. Essa
função é da Secretaria da Justiça.

Fica aqui o nosso apelo ao Governador Itamar Franco para que a
Secretaria da Justiça assuma seu papel e que a população de Minas Gerais
possa contar com mais 2.071 policiais que estão nessa condição. Somos
contrários a que a Polícia Militar exerça essa função, porque a população,
cada vez mais, tem a sua segurança prejudicada, quando se retiram os
policiais da rua.

E lógico que, se temos o policial tomando conta de preso, tem de assumir
essa função. Só que agora, nós, Deputados, temos de saber até quando.
Então gostaria de pedir a VExa, e aos demais pares desta Casa que, quando
a lei for votada, que o efetivo policial empregado nesse setor seja o
determinado pela Constituição. A Policia Civil só pode tomar conta de preso
enquanto a prisão for provisória. A partir do momento em que a pessoa for
condenada, tem que sair da guarda da Polícia Civil e passar para a da
Secretaria da Justiça, que tem essa função e por ela é responsável. Já que
não conseguimos reestruturar a Secretaria da noite para adia, aceitamos que
esse tempo seja dilatado para que o Governo tome alguma providência - que
precisa ser tomada. A sociedade não pode conviver com uma administração
que distribua e empregue seus recursos de forma coerente. Nossos
agradecimentos a V. Exa. pela paciência e pelo aparte que nos concedeu.
Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Deputado Sargento Rodrigues, estamos
cobrando justamente isso: que o Estado, por meio das Secretarias da Justiça
e da Segurança Pública, assuma seu papel e não deixe a sociedade na
situação em que se encontra.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Líder, Deputado Marcelo
Gonçalves, as primeiras palavras de V. Exa. nos sensibilizaram muito,
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porquanto entendemos que sua postura é a da Bancada do PDT. V. Exa.
expressou a indignação, que também é nossa, pelo fato de as regiões mais
pobres do Estado de Minas Gerais estarem sendo discriminadas e excluídas
dos recursos destinados a área social. Entendemos que V. Exa. pode colocar
toda a bancada à disposição dos nossos companheiros do Norte de Minas e
do Jequitinhonha e também dos nossos colegas, que bravamente defendem
as bandeiras sociais dessas regiões. Estaremos ao seu lado e ao dos
companheiros para irmos onde for preciso, para levar o nosso protesto.

Minas realmente foi marginalizada, porque a nossa área social merece
respeito, carinho e atenção. Concluindo, quero parodiar Bons Casoy, que,
quando acontecem coisas desse tipo, diz: "Isso é uma vergonha". E Minas
tem que repudiar. Parabéns, Deputado, pelo pronunciamento.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Marcelo Gonçalves,
Presidente da CPI que analisa a questão do narcotráfico em Minas Gerais,
gostaria de parabenizá-lo, por trazer, na volta do recesso parlamentar, esse
tema novamente ao debate na Assembléia. V. Exa. lembrou bem de dois
casos que nos deixaram assustados, recentemente. Um foi a fuga do preso
Rosivaldo, que, por quatro vezes, fugiu exatamente quando ia dizer ao
Promotor nomes de policiais civis que estariam envolvidos com propina e
outras questões no interior de toda essa bagunça do crime organizado. As
duas últimas fugas foram uma no "cadeiào" da Gameleira e a outra agora na
Furtos e Roubos, que havia sido reforçada por causa de sua presença.

E evidente que esse preso não fugiu. Deve ter recebido alguma guarida
para que fugisse da primeira vez , e agora sequer sabemos se está vivo ou
se já não é um "arquivo-morto", como o próprio Promotor chegou a temer.
Isso demostra um conluio que estaria existindo entre diversos policiais civis
que precisam ser investigados.

Uma segunda questão é que V. Exa. lembrou bem a situação desse
Delegado que está preso na Dutra Ladeira, o Sr. Israel de Carvalho Leite,
sentenciado por tráfico de drogas. A justiça sentenciou e ordenou que o
Delegado fosse transferido para a Penitenciária de Contagem, e o Delegado,
a pedido do Secretário Adjunto da Segurança Pública, se nega a transferir
preso sentenciado da Dutra Ladeira para onde deveria estar. Sabemos que
na Dutra Ladeira há uma verdadeira mordomia para traficantes. Muitos
fugiram de lá, como constatou a CPI.

Um terceiro caso, que V. Exa. não levantou, mas que necessita de uma
discussão, é o relacionado com o traficante Paulo Cheif, que fugiu também
protegido, com fuga facilitada e que denunciou diversos policiais civis. Por
esse motivo, queremos pedir o apoio de todos os colegas e principalmente
dos Lideres dos partidos, para que possamos prorrogar essa CPI e entrar no
assunto do que tem infelizmente ocorrido em setores da Policia Civil que
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precisam ser investigados. Não há segurança para o cidadão se as nossas
instituições não forem respeitadas. Gostaria de parabenizar V. Exa. por ter
trazido esse assunto, mais uma vez, à tona.

O Deputado Marcelo Gonçalves - O Deputado Rogério Correia bem
lembrou o caso do Paulo Giovani (?) Sheifer (?). Na época, foi bastante
noticiado pela imprensa que ele foi retirado de dentro da delegacia por
traficantes. Ele foi preso em Feira de Santana, onde estivemos junto com a
CPI, o Corregedor, o Delegado da Polícia Federal e o Promotor. Lá,
literalmente, ele afirmou que pagou R$80.000,00 ao Delegado e a um
Detetive. E o que ocorreu com esse Delegado e com esse Detetive? O
Detetive está atuando, na ativa, e o Delegado está no corredor, ganhando
seu salário tranqüilamente, apesar de tudo ter sido provado.

Temos de mostrar isso à sociedade mineira e ao Governador do Estado. Já
pedi uma audiência para mostrar o caso ao Secretário da Segurança, pois
isso é um absurdo, é deprimente. O Promotor deu a ordem, conseguiu-se
uma vaga, que é o mais difícil, e não conseguiram transferi-lo, por causa do
corporativismo. Temos de dar um basta nessa situação e divulgá-la para a
sociedade mineira, a fim de mudarmos o sistema penitenciário e de
segurança do Estado. Devemos dar o prazo necessário à Secretaria da
Justiça, mas temos de acabar com esse jogo de empurra.

Para finalizar, gostaria de ressaltar que, assim como o Presidente
Fernando Henrique retalhou o Norte de Minas, o vale do Jequitinhonha e o do
Mucuri, o nosso Prefeito Célio de Castro, acabando com a concessão da
COPASA em Belo Horizonte, também está atingindo essa mesma região,
principalmente o Norte de Minas. Isso representava uma pequena
contribuição da sociedade de Belo Horizonte, que, tenho certeza, não é
egoísta. O sol nasceu para todos, e o Prefeito Célio de Castro tem de acabar
com esse egoísmo, pois está atingindo, diretamente, o vale do Jequitinhonha,
o do Mucuri e o Norte de Minas.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs Deputados, senhores

das galerias, imprensa; recentemente, a SUDENE desenvolveu estudos e
levantamentos nos municípios da sua área de abrangência, buscando
subsídios para a elaboração de uma proposta de estratégia de
desenvolvimento para o século XXI.

Os municípios foram selecionados obedecendo a critérios como o menor
índice de Desenvolvimento Humano - IDH - e o melhor desempenho no
Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca.

Como todos sabem, a região Norte do Brasil é marcada por desigualdades
sociais e econômicas, apesar da tendência positiva que observamos nos
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indicadores sociais. Dados da SUDENE revelam que, se, em 1960, a
esperança de vida era de 43 anos, em 1997, chegou a 65 anos.

Nesse período, cresceu 70% o número de domicílios com água tratada, e a
mortalidade infantil caiu 62%. Ainda assim, é necessário investir no Nordeste.
Com 30% da população brasileira, a região tem uma economia que responde
aos investimentos e representa uma grande janela de oportunidades. Falta
integrar os diversos setores econômicos por meio da complementação da
infra-estrutura e de investimentos na área social, sempre com a parceria
entre recursos públicos e privados.

Compreendendo essa realidade, a SUDENE e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - elaboraram o projeto piloto do
Programa Regional de Desenvolvimento Sustentável.

A meta seria trabalhar em 33 municípios dos Estados da área de atuação
da SUDENE - em particular, com as prefeituras, as organizações
comunitárias e não governamentais e os diversos segmentos sociais
organizados - para aumentar as oportunidades de trabalho e renda, com
base na potencialidade e vocação econômica local.

Com esse projeto, a SUDENE se manteria na perspectiva de sua missão
institucional, firmada na sua fundação, que é a de contribuir para a redução
das desigualdades sociais e econômicas do Nordeste. Traduzindo, a
iniciativa da SUDENE estaria voltada para integrar esforços visando ao
desenvolvimento social.

Diante desse breve relato com base na apresentação do projeto piloto do
Programa Regional de Desenvolvimento Sustentável, realizado pela
SUDENE-PNUD, o Governo Federal contraria seus próprios estudos e
discrimina Minas Gerais.

Para se ter uma idéia dessa contradição, em Minas Gerais, foram
apontados dois municípios que fariam parte do projeto: Bandeira e Rio Pardo,
tendo como critério o baixo Indice de Desenvolvimento Humano.

Sabemos que o vale do Jequitinhonha, como bem descreve o Governo
mineiro, 'não é uma simples mancha de miséria perdida na imensidão de
Minas ou do Brasil. Aliás, as causas da pobreza são estruturais, típicas de
uma região historicamente isolada e castigada pela seca. Não se comparam
com os fatores conjunturais que fazem aparecer os tais bolsões de miséria no
entorno de áreas economicamente privilegiadas".

Quero, portanto, fazer coro com as palavras dos parlamentares desta
Casa, levantar a voz em protesto contra a atitude do Governo Federal de não
incluir Minas Gerais no Programa de Combate à Pobreza. O Governo Federal
confirma a sua atitude de descaso com Minas Gerais, e, com essa atitude,
não podemos concordar.

Portanto, como representante de uma das regiões mais castigadas de
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Minas Gerais, que é o Norte de Minas, da qual muitos municípios fazem
parte da região mineira da SUDENE, deixo registrado o meu protesto contra
a posição do Presidente Fernando Henrique Cardoso,

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ilustre Deputado Dimas
Rodrigues, ouço com prazer as palavras de V. Exa. neste início de atividade
parlamentar. Têm razão os parlamentares da região mais sofrida de Minas
Gerais em enviar um toque de alerta ao Presidente da República, ao Governo
Federal. Esperamos que esse pedido não fique somente no papel, pois é
necessário que os Deputados busquem um trabalho sério, de alto alcance,
para que o Governo Federal reveja a situação de verdadeira retaliação contra
Minas. Tenho acompanhado o trabalho de todos os Deputados de sua região,
assim como o dos ilustres Deputados Carlos Pimenta, Márcio Kangussu, Gil
Pereira e outros, sempre atentos aos interesses do seu povo e de sua gente.
E necessário que façamos um trabalho para sensibilizar o Governo, indo a
Brasília, indo á imprensa. Temos debatido, nesta tribuna, o descaso com que
o Governo Federal tem tratado Minas Gerais. Mas chegou a hora do basta.
Não podemos aceitar calados essa situação de descaso, de desrespeito para
com Minas Gerais. E necessário que nós, Deputados, façamos uma corrente,
um trabalho. Portanto, iremos até Brasília, a fim de conversar com todos os
Líderes do Governo Federal e, se preciso for, até com o Presidente da
República, porque a voz de Minas tem de ser respeitada, a voz dos mineiros
não pode ser ultrajada em decorrência das picuinhas que o Governo Federal
ainda está impondo ao nosso Estado.

Faço coro com as palavras de V. Exa. e as dos Deputados que ocuparam
anteriormente esta tribuna. Precisamos tomar uma decisão séria para
minorar aquilo que o povo de Minas Gerais está sentindo com essa situação
criada propositadamente pelo Governo Federal. Conte conosco. Conte com a
bancada dos Deputados do Sul de Minas, pois estaremos sempre atentos
aos interesses do nosso povo. Parabéns, Deputado Dimas Rodrigues!

O Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço as palavras do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Dimas Rodrigues,
ao ver V.Exa., o Deputado Márcio Kangussu e a Deputada Elbe Brandão
motivados por esse assunto, não poderia deixar de participar, por ser um dos
Deputados do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, aliás, majoritário
em Montes Claros.

Não conseguimos entender como o Governo Federal pode cuidar de um
programa nacional para a redução dos índices de pobreza no País deixando
de fora o vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas. Têm razão V. Exa. e o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao dizerem que essa discriminação do
Governo Federal de Minas Gerais se deve às divergências políticas com o
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Governo do Estado. Talvez seja a causa principal. Mas os pobres do
Jequitinhonha e da região do Norte de Minas têm alguma coisa que ver com
isso? São responsáveis por tais divergências? Não é possível que um
Presidente da República tenha visão tão vesga, tão mesquinha do que seja
fazer política. Um Presidente da República eleito pela unanimidade dos
brasileiros, o que ocorreu também na sua reeleição - e aí está um grande
perigo da reeleição -, por causa de divergência de menor calibre, prejudica
uma região como o Jequitinhonha, uma das maiores áreas de pobreza do
Brasil e talvez do mundo. Era preciso que esta Casa se manifestasse.
Estamos juntos com V. Exa., vamos até Brasília, amanhã, a fim de
encontrarmos as maiores autoridades do País e protestarmos contra essa
exclusão. Quem sabe, desta vez, a voz de Minas seja ouvida?

O Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço as palavras do Deputado Luiz
Tadeu Leite. Tenho a certeza de que as bancadas mineiras no Congresso e
no Senado farão com que o Presidente da República reveja esse quadro e
inclua Minas Gerais nesse programa, que é importantíssimo para o 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, Sras.

Deputadas, povo de Minas Gerais, membros da imprensa, darei
prosseguimento à fala dos diversos companheiros, de maneira muito especial
às palavras da Deputada Elbe Brandão e às do Deputado Dimas Rodrigues,
os quais deixaram claras suas impressões a respeito desse novo episódio,
desse novo capitulo de uma novela que não acaba nunca, entre o Governo
de Minas e o Governo Federal, ou, para outros, entre o Governo Federal e o
Governo de Minas. Essa novela estende-se por quase dois anos, com
"rounds" de um lado e de outro, mas não se chega a um consenso, a um
denominador comum. Assim, quem paga o pato é o povo de Minas, que não
tem nada com isso e não aprova essa disputa prematura entre os Poderes de
Brasília e o Poder de Minas Gerais.

Agora mesmo ficamos indignados e revoltados com essa decisão do
Governo Federal de excluir Minas Gerais da relação dos Estados que
receberão, em cinco anos, cerca de R$14.000.000.000,00. Isso representa
um orçamento do Governo do Estado de Minas, e será distribuído entre os
Estados que detém maior indice de pobreza. Fiquei aliviado quando soube
que Minas não está entre os primeiros lugares com relação à pobreza do
nosso Pais. Por outro lado, fiquei analisando como as autoridades
desconhecem a realidade regional do Pais e, principalmente, de Minas
Gerais. Essas regiões que foram divulgadas, o Norte de Minas - que
represento com muita honra - e o vale do Jequitinhonha, são áreas de
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extrema pobreza. Vejo muitos falarem de boca cheia sobre vale do
Jequitinhonha. Assisti a diversas caravanas demagógicas, principalmente por
parte do PT, cantando, entre aspas, em verso e prosa, o vale do
Jequitinhonha e pedindo para o povo ir para a região. Na verdade, tudo não
passou de "marketing" político envolvendo aquela região e explorando, mais
uma vez, aquele povo. O Governo Federal agora vê por bem excluir mais de
uma centena de municípios que estão abaixo do índice estabelecido por ele
da relação dos que receberão os recursos. Já disseram que a culpa é do
Governo Federal. Concordo com isso. O Governo Federal tem a sua parcela
de culpa, que tem de ser assumida, mas há dois outros culpados que
deveriam ter, pelo menos, o bom-senso de entender que são omissos e que
devem procurar fazer algo para corrigir essa grave distorção. O segundo
culpado é o Sr. Itamar Franco, que é o Governador do Estado de Minas
Gerais. O nosso Estado, já com quase dois anos de administração do
Governador Itamar Franco, não tem ainda um projeto de desenvolvimento
regional que obedeça ou, pelo menos, deixe claro as dificuldades de cada
região. A região do Norte de Minas não tem nenhum projeto de
desenvolvimento nenhuma linha de atuação e de ação e nenhuma obra deste
Governo, de Belo Horizonte para cima. Não há nada com relação à área de
educação, de saúde, de desenvolvimento regional e de atendimento às
pessoas carentes. Todos os programas que havia, infelizmente, não tiveram
a sorte de ter uma seqüência neste Governo e sofreram um processo
drástico de interrupção.

A SUDENE acabou na nossa região. Não existe nenhum atendimento ao
pequeno produtor rural por parte da SUDENE. Dos 276 projetos que foram
analisados no Conselho Deliberativo da SUDENE, em Recife, apenas 3 são
de Minas Gerais. Tínhamos um projeto de construção da Barragem
Hidrelétrica de ]rapé, que é fundamental para o desenvolvimento do Norte de
Minas e do Sul da Bahia, a qual seria utilizada para exportar a energia
excedente dessa região. De dois em dois meses, ainda tem um cara-de-pau
que vem anunciar o inicio efetivo das obras de Irapé.

Temos, no Norte de Minas, 50 municípios que ainda não têm sua via de
acesso asfaltada. Na área da educação, todas as inaugurações que
aconteceram no Norte de Minas começaram no Governo Eduardo Azeredo -
são as escolas de nucleação. Também o Governo do Estado tem que bater
no próprio peito e admitir sua culpa nesse processo administrativo
vergonhoso que está empreendendo o nosso Estado de Minas Gerais.

A terceira culpada pela exclusão dos cento e tantos municípios desse
programa de desenvolvimento do Governo Federal é a bancada de
Deputados Federais de Minas Gerais. São 54 Deputados, quase 10% da
força da Câmara Federal. E uma bancada totalmente desafinada,
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desalinhada e desinteressada pelos grandes projetos de Minas Gerais,
com raríssimas exceções. Não falam a mesma língua, não têm um
procedimento. A bandeira de Minas não é alçada acima dos interesses de
cada parlamentar que foi votado e que representa o nosso Estado,
diferentemente do que acontece no Nordeste. Quando estão em jogo os
interesses do Nordeste brasileiro, aqueles Deputados viram bicho, mas não
aceitam a discriminação de nenhum de seus Estados. Temos 54
parlamentares que precisam entender que não existe a bancada de Itamar
Franco ou a bancada de Fernando Henrique, que não existe a disputa de
interesses desses dois ilustres brasileiros - o Presidente da República e o
Governador do Estado de Minas Gerais. O que existe e que tão-somente tem
que existir é o interesse de Minas Gerais, o interesse da minha região, o
interesse da região do Norte de Minas.

E por isso mesmo que amanhã estaremos presentes, com outros
Deputados Estaduais, e, se necessário for, vamos repetir o nosso discurso,
chamando a atenção dos parlamentares federais e dos Senadores, para que
possam entender, depois de quase dois anos de Governo, que Minas Gerais
está acima dos interesses do Sr. Itamar Franco e do Sr. Fernando Henrique
Cardoso.

Acabo de receber um fax do Presidente do "Jornal de Noticias", de Montes
Claros, Sr. Edgar Santos, que nos faz uma grave denúncia. A energia elétrica
cobrada em Minas Gerais para os projetos de irrigação, e ele prova isto
através de documento, é 50% mais cara do que a vendida pela COELBA, no
Estado da Bahia. Isso mostra o desinteresse. Isso mostra claramente que
não temos um projeto, não temos uma Bíblia para seguir religiosamente seus
ensinamentos.

Minas Gerais é uma sucessão de atos sem vínculo, sem norte e sem um
projeto que interligue essas ações. O Governo já trocou vinte Secretários.
Saímos de recesso, e havia um anúncio de que o Deputado Sávio Souza
Cruz iria para a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje fiquei sabendo que está
retornando, para ser Líder do Governo nesta Casa, novamente, Se tivesse
saído, o Governo não nomearia um novo Líder para tentar direcionar as
ações nesta Casa. Este seria o único parlamento que teria dois Vice-Lideres
e nenhum Líder. Os fatos aqui acontecem atropeladamente de forma que
foge á compreensão e às raias do bom senso.

Queremos que o Sr. Itamar Franco tenha tranqüilidade para governar o
Estado, deixe de se preocupar, apenas e tão-somente, com a sua Juiz de
Fora. Que se preocupe e assuma o cargo de Governador. Hoje está em
Brasilia. Pensei que tivesse ido lutar pela inclusão de Minas no programa do
IDH-14, mas foi para incluir na pauta a ação judicial que impetrou contra o Sr.
Fernando Henrique Cardoso, por trazer tropas para proteger a sua fazenda.
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Então, o que move o Estado são interesses politiqueiros, de menor
importância. e decisões importantíssimas ficam para segundo ou terceiro
plano.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte)* - Deputado Carlos
Pimenta, gostaria de cumprimentá-lo, porque o assunto é, realmente, o fato
de o Governo Federal excluir Minas Gerais das políticas públicas, mas vale
lembrar que o Governador Itamar Franco vem administrando o Estado
politicamente. Não tem ação administrativa, tem ação política como
Governador. E isso pesa muito no dia-a-dia. As cidades do interior estão
abandonadas pelo Governo do Estado.

Nesse caso, o Presidente da República agiu movido pela ação dos
caciques do Nordeste. Gostaria de lembrar a V. Exa., que tanto trabalhou na
discussão da transposição das águas do São Francisco, que querem usar
para desenvolver o Nordeste, que Minas Gerais é o berço do São Francisco.
Se essas cidades forem á falência, virarão cidades-fantasmas. Teremos
prejudicada a preservação das águas. Temos de usar poder de fogo, porque
precisam da água do São Francisco. Toda ação que o Governo do Estado faz
em Minas Gerais, em qualquer prefeitura, para melhorar o rio, está
garantindo o desenvolvimento do Nordeste. E estão nos retribuindo com a
fome, com a miséria. Em Minas, estão matando pessoas de fome, de
inanição. Então, é interessante lembrar isso.

Gostaria, ainda, de sugerir a V. Exa. que essa comissão visitasse as
redações dos jornais - temos grandes jornais, grandes rádios e redes de
televisão em Minas Gerais - para que, por meio da imprensa, esse caso
tenha repercussão nacional. A opinião pública, normalmente, fica do lado dos
excluídos do Norte de Minas e do Jequitinhonha. Obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)*~ Deputado Carlos Pimenta, não
é surpresa para mim o seu posicionamento; entretanto, gostaria de relembrar
que, no dia 20 de junho, denunciei esse fato, que poderia vir a acontecer.
Infelizmente, aconteceu. Nem o parlamento, nem o Governo de Minas, nem a
bancada federal, nem os Senadores, nem os Ministros mineiros tomaram
alguma iniciativa para evitar que essa injustiça fosse cometida. Infelizmente,
cometeram-na.

E hora de reagir, de ir atrás, depois de arrombada a porta. Mas este
parlamento vai fazer valer a força de Minas, fazendo com que o Governo
recue e inclua a Área Mineira da SUDENE no IDH-14.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito bem. Quero agradecer o aparte de V.
Exa. e do Deputado João Batista de Oliveira.

Não tenho mais tempo, mas, para concluir, gostaria, mais uma vez, de
cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto, que
toma a tempo uma atitude importante e corajosa, convocando os
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parlamentares a ir a Brasília, a exemplo do que fez quanto ao trabalho para
aumentar a segurança no nosso Estado.

Atendendo-o, quero acatar o convite. Estaremos em Brasília, mostrando
que as nossas vozes se elevarão, tentando sensibilizar as autoridades e,
principalmente, os Deputados Federais, para que possam erguer,
efetivamente, a bandeira de Minas acima das bandeiras de Fernando
Henrique Cardoso e do Sr. Itamar Franco. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência gostaria de

parabenizar os Deputados que ocuparam a tribuna nesta tarde, neste
primeiro dia de trabalho, abordando um tema tão importante,

A Presidência tomou a decisão de convidar os Deputados a ir a Brasília,
depois de uma longa conversa com o Deputado Márcio Kangussu, um dos
representantes daquela região nesta Casa, o qual falou sobre a necessidade
de iniciarmos um movimento em Minas, mesmo durante o processo eleitoral.
Talvez fosse interessante que esse movimento começasse exatamente
durante o período eleitoral, para que as várias bancadas e Deputados,
independente da filiação partidária, cada um fazendo a sua parte, possam
assumir o seu papel de representante da comunidade mineira.

Vivemos um momento de enfrentamento entre o Governo de Minas e o
Governo Federal. No entanto, acho muito importante que, quando os
interesses de Minas estiverem sendo feridos, esta Casa, na condição de
poder político do Estado, possa fazer a sua parte. Esse é o objetivo dos
Deputados dessa comissão. Espero que os Deputados votem e aprovem-na,
para que possamos iniciar esse trabalho na Capital Federal.

28 Pane (Ordem do Dia)
1 8 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 10 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Balanço Geral do Estado relativo a

1999 e o parecer prévio do Tribunal de Contas foram publicados, em sua
essencialidade, no "Diário do Legislativo" de hoje, dia 1 01812000, e
distribuídos em avulso aos Deputados no mesmo dia. A Presidência informa
ainda que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas será contado a partir de amanhã, dia
2/8/2000.
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Informa ainda que, em virtude da desfihiação do Deputado Sargento

Rodrigues do PI- e sua posterior filiação ao PSB, houve alteração na
composição desses partidos, que passaram a ter, respectivamente, 4 e 5
membros. Portanto, nos termos do art. 66 do Regimento Interno, o PL deixa
de ser bancada, e õ PSB passa a constituí-Ia, tendo sido indicados, para
Líder, o Deputado Chico Rafael e, para Vice-Líder, a Deputada Elaine
Matozinhos.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 71812000, conforme requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e
outros, deferido em Plenário (homenagem ao Padre José Campos Taitson).

Sala das Reuniões, de de 2000.
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB -
Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Antônio Andrade, Líder da Maioria -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 1 0 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 11 de agosto do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Márcio Cunha e outros, deferido em Plenário, para homenagear a
CEMIG pelo recorde histórico de 5 milhões de ligações.

Sala das Reuniões, de de 2000.
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Sebastião Navarro Vieira. Líder do PFL - João Pinto Ribeiro, Líder do PTS -
Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - António Andrade, Líder da Maioria -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 1 1 de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 21 de agosto do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Júnior e outros, deferido em Plenário para
homenagear o conjunto Skank.

Sala das Reuniões, de de 2000.
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB -
Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Antônio Andrade, Líder da Maioria -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 1° de agosto de 2000-
Anderson Adauto, Presidente.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 4 de setembro do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Márcio Cunha e outros, deferido em Plenário, para homenagear o
Colégio Dom Silvério.

Sala das Reuniões, de de 2000.
Paulo Pettersen, Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - João Pinto Ribeiro, Líder do PTB -
Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Antônio Andrade, Líder da Maioria -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 1° de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 20 de novembro do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Márcio Cunha e outros, deferido em Plenário, para homenagear o
Minas Tênis Clube.
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Sala das Reuniões, de de 2000.
Paulo Pettersen. Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - João Pinto Ribeiro. Líder do PTB -
Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Antônio Andrade, Líder da Maioria -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 1° de agosto de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação Feita pelo Governador do Estado do Nome
do Prof. José Henrique de Oliveira para Membro do Conselho Estadual de
Educação. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente -
Deputado Adelino de Carvalho; pelo PSDB: efetivo: Deputado Antônio Carlos
Andrada; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado
Bené Guedes; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PFL:
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo
PTB: efetivo - Deputado João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Cristiano
Canêdo. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na 44 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.50812000, do
Deputado Dimas Rodrigues; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 473
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.480 e 1-51212000, do Deputado

João Paulo; de Direitos Humanos - aprovação, na 50a Reunião Ordinária, do
Requerimento n o 1.51912000 e rejeição do Requerimento n° 1.51812000; de
Educação - aprovação, na 41° Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°
95612000 , do Deputado Durval Angelo, e do Requerimento n° 1.52112000, da
Comissão de Saúde; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 35' Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 1.48612000, da Comissão de Política

E Agropecuária, na forma do Substitutivo n° 1; de Meio Ambiente - aprovação,
na 42' Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1-50512000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; de Saúde - aprovação, na a Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 557199, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e dos
Requerimentos n

o
s 1.503 e 1.51512000, do Deputado José Henrique;

1-50612000, da Deputada Elbe Brandão, 1.50912000, do Deputado Edson
Rezende, e 1.52012000, da Comissão de Saúde; e de Transporte -
aprovação, na 45 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.02712000, do
Deputado Paulo Piau, e do Requerimento n° 1.51412000, da Comissão de
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Defesa do Consumidor (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu em que

solicita seja constituída uma comissão de representação desta Casa com a
participação de parlamentares de todos os partidos, visando ao
desenvolvimento de uma ação integrada com a bancada federal de Minas, a
fim de levar urgentemente ao Ministro da Casa Civil, Pedro Parente, a
reivindicação do Estado de que os municípios da área mineira da SUDENE
sejam incluídos no Programa de Desenvolvimento Integrado Sócio-
Econômico (IDH 14). A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, e designa como membros
da referida Comissão os Deputados Anderson Adauto, Agostinho Patrús,
Arlen Santiago, Eduardo Herrneto, Elbe Brandão, Fábio Avelar, Gil Pereira,
Luiz Tadeu Leite, Márcio Cunha, Márcio Kangussu, Nivaldo Andrade,
Sargento Rodrigues e Wanderley Avila.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.00612000 distribuído à Comissão de
Fiscalização para análise e emissão de parecer em 2° turno. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita seja constituída
comissão especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a
legislação mineira referente à cobrança de taxas e propor medidas visando a
sua reformulação, com ênfase para as Leis n°s 6.763, de 26112175: 12.425,
de 27/12196; 12.730, de 30112197; e 13.430, de 28112/99, devendo ser
denominada Comissão Especial das Taxas. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria em que pede seja enviado
ofício ao Presidente da Telemig Celular solicitando a instalação de uma torre
de retransmissão de sinal de telefonia celular no Município de Bias Fortes.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que pede se
encaminhe ofício ao Presidente da Ferrovia Centro Atlântica. solicitando
informação sobre a morte do agente de estação Robson José avares,
ocorrida em acidente no dia 25/3/2000, na estação ferroviária da pedreira de
Sabará, e sobre as medidas tomadas com relação à morte do referido
agente- Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Política Agropecuária em que solicita seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária da Bahia ressaltando a importância e a forma competente
de participação do Diretor-Geral ! Dr. José Alberto da Silva Lira, nas
audiências públicas da Comissão realizadas nas regiões Norte e Nordeste de
Minas, sendo esses acontecimentos considerados como fator de integração e
atuação ordenada entre os Estados de Minas Gerais e da Bahia em favor da
agropecuária, e seja enviada cópia de igual teor ao Dr. José Alberto da Silva
Lira. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização
de FURNAS em que solicita seja enviado ao Congresso Nacional
representação que se encarregará de discutir, nas várias comissões, nas
bancadas dos Estados e com a bancada de Minas, a necessidade da
exclusão dessa empresa do Plano Nacional de Desestatização. Solicita-se
também que uma comissão de integrantes da Frente visite os Estados que
recebem energia de FURNAS, em busca de solidariedade para a causa, e
que seja coordenado pela Frente Jorge Hannas, em parceria com entidades
da sociedade civil, ato público no Rio de Janeiro, com a representação de
vários Estados contra a decisão do Ministério de Minas e Energia de
privatizar FURNAS. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

r Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a Presidência

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

não há "quorum" para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual solicito o
encerramento da reunião.

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

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 2, 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 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
As quinze horas e trinta minutos do dia quatro de julho de dois mil,

a comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Miguel Martini, António Andrade, Bené Guedes e Olinto Godinho, membros
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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 Olinto Godinho, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, comunica que o Deputado Rogério Correia não
poderá comparecer à reunião devido a sua participação em outro evento, O
Presidente informa que se encontram em poder da Mesa ofícios da
Secretaria de Indústria e Comércio da Superintendência de Desenvolvimento
Organizacional da Secretaria da Saúde e da Superintendência-Geral da
FHEMIG, por meio dos quais encaminham documentação requerida pela
CRI. O Presidente informa que os referidos documentos serão anexados aos
autos da CPI, ficando à disposição de seus membros para consulta. Informa,
ainda, que a reunião se destina a ouvir o Sr. Flávio Goes Menicucci. Diretor-
Geral do DER-MG, que prestará esclarecimentos sobre o tema objeto da
Comissão. Com a palavra, o convidado faz sua exposição e responde às
questões formuladas pelos Deputados Miguel Martini, Antônio Andrade e
Bené Guedes. Após, o Presidente agradece ao convidado pela participação e
pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão. Passa-se à discussão e
votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado Miguel
Martini apresenta requerimentos em que pleiteia seja realizada visita da
Comissão e de técnicos de engenharia da Casa às cadeias públicas de Betim
e Juiz de Fora; sejam convidados o Presidente da Conspar Engenharia Ltda.,
o Sr. Erdes Bortoletti, ex-Diretor-Geral do DER-MG, e um representante do
Ministério Público Estadual para prestarem informações à CPI; seja solicitada
à BR Distribuidora S.A. e ao DER-MG a relação das empresas responsáveis
pelo transporte de asfalto e emulsão asfáltica nos Estados de Minas Gerais,
São Paulo e Rio de Janeiro; e seja solicitada à Secretaria da Segurança
Pública cópia de toda a documentação do processo de contratação referente
às cadeias públicas de Betim e Juiz de Fora, inclusive do contrato, da
justificação da dispensa de licitação e dos pareceres previstos por lei. Com a
palavra, o Deputado Antônio Andrade apresenta requerimentos em que
pleiteia seja realizada visita ao Tribunal de Contas do Estado para buscar
esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido por essa Corte no controle
dos contratos celebrados pela administração pública estadual; e seja
solicitada aos titulares da FHEMIG, do IEF, da Secretaria da Educação, da
COPASA-MG, da Fundação Ezequiel Dias, do 1-IEMOMINAS, do IEPHA, da
UTRAMIG, da FAPEMIG, do IMA, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, do DER-MG, da Superintendência de Desenvolvimento
Organizacional da Secretaria da Saúde, do DEOP-MG, e da imprensa Oficial
cópia da justificação das contratações efetuadas na forma do art. 26 da Lei n°
9.444, de 1987. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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os requerimentos. A Presidência comunica aos Deputados e aos demais
participantes que o inteiro teor da reunião se encontra registrado nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença do convidado e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 0 de agosto de 2000-
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Andrade - Miguel Martini -

Rogério Correia - Bilac Pinto.	 -
ATA DA 4P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia cinco de julho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Sebastião Costa, Agostinho Silveira, Dalmo Ribeiro
Silva e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,
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 subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Esgotada a matéria destinada à V Parte da
reunião, o Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetido à discussão e à votação, é aprovado o Projeto de Lei
n° 95612000 (relator: Deputado José Milton). Submetido à votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.52112000. 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, 2 de agosto de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton.

ATA DA 233 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às dez horas do dia seis de julho de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Luiz Tadeu
Leite, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do
Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, 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 subscrita pelos membros
da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado João Leite, informa que a
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reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 98012000, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a prorrogação de prazo para a concretização
das medidas previstas no Ç 20 do art. 1 0 da Lei n° 12.985. de 3017198. Na
ausência do relator, Deputado Marcelo Gonçalves, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Luiz Tadeu Leite. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer na forma do Substitutivo n° 1 apresentado. 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, 2 de agosto de 2000.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pi ito - Ivair Nogueira - Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°927/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o Projeto de Lei n° 92712000
objetiva declarar de utilidade pública a Cãmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte - CDL-BH -, com sede nesta Capital.

O exame preliminar desta proposição, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, oportunidade em que foi apresentada ao projeto a Emenda n° 1.

Dando continuidade à tramitação, vem agora a matéria a este órgão
colegiado, que a apreciará em caráter conclusivo, obedecendo ao que dispõe
o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIII, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
Constituída na forma de sociedade civil com personalidade jurídica, sem

fins lucrativos, a entidade CDL-BH tem por finalidades o fomento do comércio
varejista e a colaboração com as autoridades públicas, outras associações de
classe de fundo social, bem como projetos que promovem o ensino
profissionalizante voltado para o mercado de trabalho varejista.

Entendemos que é meritória a prática da cooperação desenvolvida pela
entidade, que, em parceria com a comunidade, auxilia o poder público e o
comércio, efetuando ações que resguardam, protegem as relações
comerciais e garantem a geração de empregos, beneficiando a sociedade em
geral.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 92712000

com a Emenda n° 1, proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 1° de agosto de 2000.
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Alberto Bejani, relator.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 99312000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 99312000, do Deputado Antônio Andrade, que declara
de utilidade pública a Pastoral Carcerária São Dimas, com sede no Município
de Vazante, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 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°993/2000
Declara de utilidade pública a Pastoral Carcerária São Dimas de Vazante,

com sede no Município de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Pastoral Carcerária São

Dimas de Vazante, com sede no Município de Vazante.
Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Márcio Kangussu.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1 01812000, as seguintes comunicações:
Do Deputado Antônio Júlio, dando ciência do falecimento do Sr. Francisco

Paulo da Silva (Só Chico), ocorrido em 251712000, em Pará de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Geraldo José
Antõnio, ocorrido em 27/7/2000, em Conselheiro Lafaiete. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Agostinho Patrús, dando ciência do falecimento da Sra.
Geraldina Guedes de Sã, ocorrido em 301712000, em Santa Bárbara. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 160 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21812000
Presidência da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: V Fase (Expediente): Ata -
2a (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n

o
s 1.137 a 1.14412000 - Requerimentos n os 1.560 e 1.56112000 -

Comunicações: Comunicações dos Deputados Agostinho Silveira, Carlos
Pimenta, Wanderley Ávila (2), João Paulo, João Leite, Hely Tarqüïnio (2) e
Miguei Martini - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite e
Carlos Pimenta - 2' Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrãsio
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria OUvia) - As 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i 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.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
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a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.13712000

Institui o Programa de Acompanhamento, Aconselhamento Genético
Preventivo e Assistência Médica Integral às Pessoas Portadoras de Traço
Falciforme e de Anemia Falciforme e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Programa de Acompanhamento, Aconselhamento

Genético Preventivo e Assistência Médica Integral às Pessoas Portadoras de
Traço Falciforme e de Anemia Falciforme, com o objetivo de controlar a
propagação da síndrome por meio do aconselhamento e da assistência aos
seus portadores.

Art. 20 - O Programa instituído no art. 1 0 assegurará:
- exame diagnóstico de hemoglobinopatias, nas redes hospitalares e

ambulatoriais estaduais conveniadas, públicas e privadas, como parte dos
procedimentos técnicos de atendimento e assistência aos recém-nascidos;

Ii - cobertura vacinal completa, definida por especialistas, a todos os
portadores da síndrome, incluindo as vacinas que não constem na
programação oficial, visando a prevenção de agravos médicos;

III - fornecimento de medicação necessária ao tratamento da síndrome,
seguindo os padrões da Organização Mundial de Saúde - OMS -;

IV - aconselhamento genético, baseado em informações técnicas e exames
laboratoriais, aos parceiros e parceiras dos portadores da síndrome com
maior probabilidade de risco;

V - atividades de planejamento familiar e informações sobre métodos
contraceptivos a casais em condições de risco;

VI - informação e orientação sobre os riscos e agravos que podem ser
ocasionados pela anemia falciforme em programas de pré-natal e pré-
nupcial;

VII - acompanhamento especializado, durante a realização do pré-natal, à
gestante portadora da síndrome, garantindo a assistência no parto;

VIII - tratamento integral às gestantes que venham a sofrer aborto
incompleto durante a gestação, em decorrência da doença.

Art. 30 - O Programa ora instituído implementará ações educativas de
prevenção, de caráter eventual e permanente, que incluirão:

- campanhas educativas de massa;
II - elaboração de cadernos técnicos para profissionais da rede pública

estadual de saúde e de educação;
III - elaboração de cartilhas e folhetos informativos para a população;
IV - campanhas específicas para as comunidades de ascendência negra e
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para adolescentes;

V - promoção de seminários, cursos e treinamentos, com vistas à
capacitação dos profissionais de saúde, em especial pediatras, obstetras,
clínicos gerais, ginecologistas e hematologistas.

Art. 40 - Será desenvolvido sistema de informação para subsidiar as
atividades do serviço de controle epidemiológico da rede pública de saúde.

§ 1°- O banco de dados do sistema de informação de que trata este artigo
incluirá o quesito de identificação racial, para possibilitar a identificação e o
acompanhamento das pessoas que apresentarem traço falciforme ou anemia
falciforme.	 -

§ 20 - O sistema de informação a que se refere este artigo destina-se a:
- orientar o aconselhamento genético nos exames pré-nupciais e nos

exames e programas de assistência às crianças portadoras de anemia
falciforme;

II - esclarecer a população sobre a possibilidade do desenvolvimento da
doença;

III - organizar e orientar pesquisas sobre a anemia falciforme, visando à
prevenção e ao tratamento da doença;

IV - atrair recursos e investimentos para as áreas de maior incidência da
síndrome.

Art. 5 0 - Os estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada e os
demais serviços de saúde que realizem exame diagnóstico de
hemoglobinopatias encaminharão ao órgão controlador da saúde pública os
dados relativos aos casos de anemia falciforme diagnosticados.

AI. 60 - O poder público promoverá intercâmbio e convênios com
universidades, hospitais universitários e hemocentros, visando ao
desenvolvimento de pesquisas sobre o tema.

AI. 7° - O Programa será implantado e administrado por comissão
constituída de representante das Secretarias de Estado da Saúde e da
Educação e de representante de entidades da sociedade civil organizada que
trabalham no combate e na prevenção da sEndrome.

Art. 80 - São recursos do Programa:
- dotações orçamentárias;

li - convênios com entidades nacionais e internacionais;
III - doações.
AI. 9° - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de sessenta dias

contados da data de sua publicação.
AI. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reniões 1° de agosto de 2000.
Adelmo Carneiro Leão
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Justificação: A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no

Brasil e atinge principalmente as pessoas de ascendência negra.
Essa hemoglobinopatia altera os glóbulos vermelhos do sangue, que

normalmente são células arredondadas e elásticas, tornando-os rígidos e
alterando a sua forma. Essas células modificadas apresentam dificuldades
para circular pelos vasos sangüíneos, aglomerando-se e obstruindo a
circulação. Na região do corpo em que isso acontece, são produzidas dores
que variam de moderadas a fortes: são as chamadas crises de "falcização".
Essa disfunção sangüínea contribui para que os portadores da anemia
falciforme sejam mais propensos à contração de infecções.

Como a anemia falciforme não é contagiosa e não tem cura, a melhor
forma de combatê-la é a prevenção. Por meio de cuidados básicos com a
saúde e de um efetivo controle realizado pelo poder público, a incidência
dessa síndrome pode ser reduzida, e seus efeitos podem ser amenizados.
No Brasil, segundo pesquisas recentes, existem cerca de 6 milhões de
pessoas saudáveis que apresentam traço de anemia falciforme. Estima-se
que, para cada 1.000 crianças nascidas vivas no País, 1 será portadora da
síndrome e, das portadoras, 25% morrerão por falta de assistência médica
antes de completarem 5 anos de idade.

A ausência de politicas públicas que determinem e garantam a prevenção e
• assistência é responsável pela alta mortalidade dos doentes, uma vez que
• principal ação para a redução da doença é a prevenção. Com a criação de
um programa público preventivo que detecte o traço e a anemia falciformes,
aconselhe e dê assistência aos portadores da síndrome, muito sofrimento
poderá ser evitado.

Alguns Estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, já executam programa
de acompanhamento, aconselhamento e assistência aos portadores da
síndrome. E necessário que Minas Gerais também participe desse
movimento em defesa da saúde pública-

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

PROJETO DE LEI N°1.138/2000
Autoriza o Governo do Estado a criar a Medalha Cabo Valério e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a criar a Medalha Cabo

Valério, com o objetivo de homenagear os praças da Polícia Militar de Minas
Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - nos vinte e cinco anos de sua formatura.

Parágrafo único - A medalha não será concedida "post mortem".
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Art. 2° - A Medalha Cabo Valério será administrada por comissão

constituída de sete praças designados pelo Governador do Estado, com a
presença de, pelo menos, dois representantes de cada uma das seguintes
entidades:

- Associação dos Praças da PM e BM — ASPRA PM-BM -;
II - Centro Social dos Cabos e Solciados da Policia Militar do Estado de

Minas Gerais — CSCSPMMG -;
§ 1.0 - A comissão de que trata este artigo poderá ser assessorada pelas

Diretorias de Pessoal — DP - e de Promoção Social — DPS - da Policia Militar
de Minas Gerais — PMMG.

§ 2.° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da medalha de
que trata esta lei.

Art. 3° - As condecorações serão concedidas anualmente, em cerimônia a
ser realizada no Palácio da Liberdade, no mês de dezembro, ou em caráter
excepcional, a qualquer tempo.

§ 1 0 - A lista dos praças a serem agraciados com a Medalha Cabo Valério
constará em decreto do Governador do Estado, que será publicado no órgão
oficial dos Poderes do Estado.

§ 20 - Os agraciados receberão as medalhas das mãos do Governador do
Estado, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento interno.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que definirá a
forma de concessão da Medalha Cabo Valério e as atribuições da comissão
encarregada de sua administração.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de julho de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto pretende instituir justa homenagem aos militares que

completarem 25 anos na corporação. Trata-se de conceder honraria a
pessoas que, ao longo de 25 anos, servirem á sociedade, inclusive com risco
da própria vida.

O nome da medalha é altamente significativo, pois representa para o praça
seu principal momento de luta em prol do direito de exercer sua cidadania.
Cabo Valério foi o praça tragicamente modo no movimento reivindicatório de
1997 e, a par de ter sido um companheiro de inegáveis qualidades, como
coragem e seriedade, é, hoje, um nome que simboliza o praça não como um
mero objeto a serviço do Estado, mas como um cidadão dotado de
capacidade critica e possibilidade de efetiva intervenção democrática na
sociedade.

Mencione-se, outrossim, que os oficiais da PMMG já possuem a Medalha
Coronel José Vargas da Silva, autorizada pela lei n.° 13.406, de 1999,
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concedida no aniversário de sua formatura na Academia da Polícia Militar.
E óbvio que os praças merecem o mesmo tratamento.

Trata-se, pois, de medida justa e coerente com o espírito público que deve
nortear as ações deste parlamento, razão pela qual deve receber total apoio
dos nobres pares nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.139/2000
Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E proibida a utilização de veículo automotor oficial de serviço

pertencente à administração pública direta ou indireta do Estado nos
seguintes casos:

- antes das seis e após as vinte horas, de segunda a sexta-feira;
li - aos sábados, domingos e feriados;
III - para transporte de familiares do servidor;
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte de qualquer pessoa para casa de diversão,

estabelecimento comercial ou de ensino;
VIII - para fins considerados indevidos.
Parágrafo único - Em caso de realização de serviço especial, inerente ao

exercício do serviço público, poderão ser desconsideradas as disposições
previstas nos incisos 1 e II deste artigo, mediante autorização especifica-

Art. 20 - Fica o agente policial autorizado a apreender o veículo oficial
utilizado indevidamente, nos termos do art. 1°.

§ 1 0 - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente, ao
qual caberão os procedimentos necessários à apuração de responsabilidades
e à aplicação de sanções, nos termos do art 14 do Decreto n°22.817, de 12
de maio de 1983, com a redação dada pelo Decreto n° 27.980, de 5 de abril
de 1988.

§ 20 - Responderão pelas infrações cometidas aquele que estiver utilizando
o veículo bem como o agente público responsável por seu uso.

§ 3°- O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei poderá ser
demitido do serviço público.

Art. 3° - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração ao
disposto nesta lei.

§ 1° - Em caso de flagrante, o cidadão poderá comunicar o fato ao agente
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policial mais próximo, o qual agirá conforme o disposto no art. 2 0 desta lei,
sob pena de responder por omissão.

§ 2 0 - O agente policial a que se refere o parágrafo anterior registrará o fato
em boletim de ocorrência detalhado.

§ 20 - Não havendo agente policial próximo ao local em que ocorreu a
infração ou possibilidade de comunicação imediata do fato, poderá o cidadão
enviar comunicação oficial ao órgão competente, que se incumbirá da
apuração da denúncia.

Art. 40 - Esta lei não se aplica a veículo oficial destinado a serviço de
ambulância, de bombeiro, de polícia ou especial, permanente-ou temporário,
definido em regulamento próprio, desde que utilizado no estrito cumprimento
de suas finalidades e do interesse público.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de julho de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta que ora trazemos à apreciação dos nobres pares

visa a consagrar a plena aplicação do principio da moralidade no uso dos
veículos pertencentes à administração pública.

Temos observado, de forma notável, a crescente preocupação do indivíduo
com a gestão da coisa pública. Há, em verdade, tradição de incompetência e
desperdício injustamente associada à imagem do serviço público. Vê-se, sem
esforço, que, principalmente na difícil conjuntura atual, nossa população tem-
se mostrado inconformada com determinadas atitudes incompatíveis com a
ética necessária ao serviço público.

Nesse contexto, poucas questões vão encontrar tanta ressonância na
sociedade quanto a utilização dos veículos públicos. E evidente que
necessitamos adequar o tratamento do problema aos imperativos morais
presentes na indignação do povo.

Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos vigoroso
aparato jurídico relativo à questão na Constituição Federal, que dedica
especial tratamento à administração pública, mormente no que tange à
moralidade. Consagrado no art. 37 desse Diploma e repetido no art. 13 da
Cada Estadual, o principio da moralidade deve nortear todos os atos
promovidos pela administração pública. E não se trata apenas da inclusão,
em seu texto, do clássico principio, mas de vários outros itens, cuja
motivação não é outra senão a defesa da moralidade na administração
pública. Ressalte-se, ainda, que a importância desse principio se agiganta à
medida que a sociedade civil cada vez mais fiscaliza a máquina pública e
exige posturas mais eficientes de seus gestores, o que torna essencial a
existência de normalização contemplando as diversas especificidades que
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surgem dessa dinâmica.

Observamos, aliás, que, se o principio da moralidade é o aspecto mais
visado do serviço público, os demais princípios também podem ser arrolados
entre aqueles constantemente violentados. No que se refere ao uso de
veículo público para fim diverso do devido, podemos encontrar também clara
infração aos princípios da finalidade e da legalidade, assim como ao da
eficiência, eis que por eficiente devemos tomar o uso do veiculo de acordo
com o interesse público visado pelo órgão a que serve.

Assim é que este projeto busca abranger ponto importante vivenciado pela
administração pública nos dias atuais, qual seja a melhor forma de se coibir o
uso abusivo dos carros oficiais. Trata-se de matéria que já dispõe de
suficiente regulamentação na parte relativa ao uso do veículo automotor, mas
que, para o combate das irregularidades, não recebeu a mesma atenção.
Ocorre que há lacuna no que diz respeito à fiscalização e às sanções aos
infratores. A exemplo de alguns Estados do País, podemos oferecer soluções
mais rápidas e eficientes para tais problemas. Verifique-se, pois, que temos
apenas, em regulamento, uma delegação para que a Diretoria de Transportes
e Serviços Gerais da Secretaria de Administração fiscalize o uso de veiculo
oficial. E muito pouco, em vista das grandes necessidades que enxergamos:
afinal, estamos tratando de grave falta praticada por funcionário público.

Antônio José Brandão é categórico quando afirma que "comete uma
imoralidade administrativa o administrador que perturba a ordem
administrativa com uma conduta determinada para fins concretos alheios à
administração".

Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da imoralidade
administrativa quanto a inadequada utilização de veículo oficial. Segundo
Rely Lopes Meirelles, 'quando o agente ultrapassa o limite de poder para o
desempenho de suas funções, atua com abuso de poder"; ele lembra, com
oportunidade, que "na administração pública não há liberdade nem vontade
pessoal (...) só é permitido fazer o que a lei autoriza". Percebemos, de
maneira precisa, que, quando um agente público usa um veículo sob sua
responsabilidade para propósitos divergentes do interesse público, fere
princípios administrativos basilares. E necessário, então, que se forneçam
mecanismos mais adequados a seu combate.

E justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se existem
problemas a serem sanados, é obrigação do Legislativo editar normas
consoante os desejos da população. Não é outro o escopo deste projeto.
Entre as virtudes que podemos extrair desta proposição, encontramos,
facilmente, a defesa da administração pública, porque coíbe o ilícito
administrativo e lhe fornece maior rigor e comprometimento na defesa da
moralidade; a eficiência, uma vez que permite a rápida ação da autoridade
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policial; a investidura do cidadão como parte legitima para exigir a ação da
autoridade, reforçando a formação da cidadania e resgatando seu direito de
fiscalizar e, finalmente, a força de uma legislação que, bem aplicada,
contribuirá para a restauração da ética no serviço público.

Tratando-se, pois, de matéria de indiscutível mérito, contamos com o apoio
dos nobres pares para sua aprovação nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.14012000
Altera a redação do art. 6 0 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, que

reorganiza a autarqia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz alterações na estrutura orgânica
das Secretarias de Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 6 0 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60 - O Conselho Administrativo é composto de doze membros efetivos,

segurados do IPSM, tendo a participação de:
- seis representantes indicados pelo Governador do Estado, observados

critérios de proporcionalidade entre praças e oficiais;
II - seis representantes dos segurados, indicados por suas entidades

representativas, na seguinte proporção:
a) Associação dos Oficiais da PMMG e do CBMMG: um representante;
b) União do Pessoal da Policia Militar: um representante;
c) Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG: dois representantes;
d) Associação dos Praças da PMMG e do CBMMG: dois representantes.
§ 1° - Os inativos serão representados na proporção de sua participação

dentre os segurados.
§ 2° - Pelo menos um dos representantes indicados pelos segurados será

bombeiro militar, competindo ao regulamento disciplinar a forma de sua
indicação rotativa pelas entidades.

§ 30 - Dentre os representantes indicados pelo Governador do Estado, pelo
menos um será oriundo do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 4 0 - O mandato de membro do Conselho é de três anos, permitida uma
recondução.

§ 50 - As entidades mencionadas neste artigo estabelecerão critérios para a
escolha e a indicação de seus representantes.

§ 60 - Um dos Conselheiros será eleito Presidente do Conselho
Administrativo, mediante o voto da maioria dos membros do Conselho.

§ 7 0 - 0 mandato de Presidente do Conselho será de um ano, vedada a
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Art. 20 - Fica revogado o parágrafo único do art. 8 0 da Lei n° 11.406, de 28

de janeiro de 1994.
Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de julho de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto ora apresentado tem como principal referência a CPI

instalada nesta Casa com a finalidade de apurar desvios de recursos públicos
efetuados pelo Governo Estadual contra o IPSM, bem como analisar a
estrutura da entidade.

Evidenciou-se, na grande maioria dos depoimentos colhidos pela CPI e nas
análises subseqüentes empreendidas, a necessidade de se alterar o
Conselho Administrativo da autarquia, democratizando seus mecanismos de
gestão a partir de critérios destinados a conferir maior transparência às ações
praticadas por seus Conselheiros e Diretores e, ainda, assegurando
representatividade proporcional a todas as categorias de servidores
agregadas no quadro de segurados do Instituto. Finda a CPI, foi elaborado
projeto de lei destinado a concretizar essas conclusões. Na época, já
tramitava nesta Casa o Projeto de Lei n° 154199, que cuidava do assunto,
motivo pelo qual o projeto da CPI foi apresentado na forma de substitutivo,
aprovado na Comissão de Administração Pública, em 2 0 turno.

Inexplicavelmente o Poder Executivo, autor da mencionada proposição,
retirou-a de tramitação, em 251512000, através da Mensagem 11812000. Em
que pese a tal atitude, temos do Sr. Governador Itamar Franco o
compromisso com a modificação da atual estrutura administrativa da
autarquia previdenciária dos militares estaduais.

A retirada do projeto acarretou a perda de um ano e meio de trabalho
realizado de forma séria por esta Assembléia; além disso, ocasionou a
permanência dos segurados do IPSM em uma situação pouco condizente
com a dimensão de seus interesses envolvidos e com as garantias que lhes
fornece o Estado democrático de direito. Faz-se necessária, portanto, nossa
pronta intervenção de promover, com a maior rapidez possível, a modificação
requerida pela autarquia em destaque. Trata-se de iniciativa justa e
pertinente, cuja aprovação deverá merecer o integral apoio dos nobres pares
nesta Casa-

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

PROJETO DE LEI N° 1.14112000
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá outras
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providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar:

- à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Vigésimo Sexto
Batalhão da Policia Militar - AFAS-26° 8PM - parte do imóvel localizado na
Travessa Espírito Santo, Bairro JK, no Município de Itabira, formado por um
terreno com a área de 7.920,00m2 (sete mil novecentos e vinte metros
quadrados), situado no lugar denominado "Chico Beta", antiga "Chácara do
Rio de Peixe", contido dentro das seguintes divisas, medidas e
confrontações, iniciando no P-1 constante na planta levantada pelo
departamento de obras da doadora no encontro de um vaie com o terreno
objeto desta doação; seguindo em linha reta numa extensão de 108,00rn
(cento e oito metros) lineares, até atingir o P-2 da mesma planta; dai, fazendo
uma pequena curva, segue numa extensão de 31,50m (trinta e um metros e
cinqüenta centímetros) lineares, até atingir o P-3; deste, numa linha reta,
numa extensão de 36,00m (trinta e seis metros) lineares até atingir o P-4; e,
deste, até o P-S, numa reta em extensão de 120,00m (cento e vinte metros)
lineares; e, dai, numa extensão de 66,00m (sessenta e seis metros) lineares
até atingir a P-1, ponto inicial das divisas, conforme planta que faz parte da
escritura do imóvel, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itabira, sob matricula n° 0190, a fls. 19 do Livro n° dois/O, de 12
de julho de 1976, ficando excluída da doação qualquer área ocupada por
edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

II - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 15 0 Batalhão de
Policia Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS/15° 8P1M -, o imóvel com
área aproximada de 25.778,50m 2 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e
oito virgula cinqüenta metros quadrados), localizado no Município de Patos
de Minas, constituído pelos lotes 02 a 10 da quadra 12; lotes 01 a 07 da
quadra 12-A; lotes 01 a 17 da quadra 13-6; lotes 01 a 18 da quadra 14-6;
casa residencial e seu terreno formado pelo lote 13 da quadra 12; casa
residencial e seu terreno formado pelo lote 19 da quadra 12; casa residencial
e seu terreno formado pelo lote 20 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 29 da quadra 12; casa residencial e seu terreno
formado pelo lote 22 da quadra 12, todos situados no lugar denominado
Fazenda Estreito, no lugar chamado Ribeirão, conforme registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas, sob
matrícula n° 11.483, a fis, 94 do Livro n° 2-AR, de 2 de julho de 1982, ficando
excluída da doação qualquer área ocupada por edificação da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais.

III - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 19° Batalhão de
Policia Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS/19 0 BPM -, o imóvel com
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área aproximada de 29.996,80m2 (vinte e nove mil novecentos e noventa e
seis virgula oitenta metros quadrados), constituído por uma gleba de terras
legitimadas limitando-se, à frente, com a rodovia de acesso à Frimusa; pelo
lado direito, com terrenos da Cical; pelo lado esquerdo, com terrenos de
herdeiros de Mário Menna Cordeiro e outros; e, pelos fundos, com terrenos
de João R. Junger, situado no lugar denominado São Jacinto, no Município
de Teófilo Otôni, conforme registrado no Cartório do 1° Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni, sob matrícula n° 7.344, fls. 214 do
Livro n° 2-Z, de 20 de abril de 1983, , ficando excluída da doação qualquer
área ocupada por edificação da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção de casas
populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade por pessoa,
obedecendo-se as seguintes prioridades:

- militares estaduais lotados no município em que se localiza o imóvel
doado;

II - militares estaduais lotados no Comando Regional a que pertence o
município em que se localiza o imóvel doado;

III - pensionistas do IPSM residentes no Município em que se situa o imóvel
doado;

IV - policiais civis residentes no Município em que se localiza o imóvel
doado:

V - servidores públicos estaduais residentes no município em que se situa o
imóvel doado;

VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 30 - Para cada um dos imóveis de que trata o art. 1° haverá uma

comissão com a finalidade de estabelecer regras e critérios complementares
destinados à comercialização das unidades habitacionais mencionadas no
art. 20 , bem como de gerenciar e administrar os procedimentos decorrentes e
vinculados à aplicação desta lei.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

- dois membros indicados pela entidade beneficiária da doação;
II - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Policia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM;
III - dois membros indicados pela União do Pessoal da Policia Militar -

e UPPM;
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Policia Militar

e e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
e	V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e Soldados da

Policia Militar de Minas Gerais.
Art. 40 - A operação de que trata o art. 2 0 terá como agente financeiro a
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Caixa Econômica Federal ou construtora por ela credenciada.

Art. 5° - Os valores auferidos na negociação das casas populares
construídas em cada um dos imóveis citados no art. 1° reverterão em obras
de construção e reforma de benfeitorias nos aquartelamentos militares
localizados nos respectivos municípios.

§ 1° - A comissão de que trata o art. 30 e o Comando da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais estabelecerão em conjunto, as diretrizes para a
aprovação dos projetos de obras previstos neste artigo.

§ 2° - As obras mencionadas neste artigo serão incorporadas ao patrimônio
do Estado.

Art. 60 - Os imóveis objeto das doações de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista
no art. 2.° desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de julho de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição apresentada tem por escopo a utilização de

áreas ociosas pertencentes ao Estado de Minas Gerais para a construção de
casas populares, a serem destinadas, prioritariamente, aos militares
estaduais. Conforme já salientado em Projeto semelhante, que se tornou lei
(Projeto de Lei n° 596199), a medida que se submete à apreciação dos
nobres pares se reveste dos requisitos de transparência e interesse público,
devendo, portanto, ser integralmente aprovada por este parlamento.

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

PROJETO DE LEI N°1.142/2000
Obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos nos

tanques dos postos de combustíveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Ficam as distribuidoras de combustíveis obrigadas a colocar lacres

eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis.
Art. 2° - Fica a distribuidora responsável pela colocação de lacres nos

postos, podendo só ela ter acesso à abertura dos tanques.
Art. 30 - O não-cumprimento desta lei sujeitará as infratoras à multa de dez

mil Unidades Fiscais de Referência para cada caso, aplicando-se o dobro em
caso de reincidência.

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.



61
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Agostinho Silveira
Jutificação: O projeto tem a finalidade de evitar a violação do produto nos

postos de combustíveis. Garantindo a qualidade do combustível, defende o
direito do consumidor de obter um produto de qualidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.14312000
Obriga o ente público e o concessionário ou permissionário de serviço

público ou obra pública a notificar o município no caso que menciona e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O ente público estadual e o concessionário ou permissionãrio de

serviço público de competência estadual, quando realizar obra ou serviço
público, fica obrigado a notificar o município onde a obra ou o serviço será
realizado.

Art. 2° - A notificação a que se refere o art. 1° será feita até três dias após a
assinatura do respectivo contrato para a realização da obra ou do serviço ou
da emissão da ordem de serviço e deverá conter as seguintes informações:

- local da realização da obra ou do serviço;
II - tipo de obra que será realizada ou de serviço que será prestado;
III - valor total da obra ou do serviço;
IV - prazo para a conclusão da obra ou do serviço;
V - providências necessárias para o bom andamento da obra ou do serviço.
Art. 30 - A obrigação a que se referem os arts. 1 0 e 20 desta lei deverá ser

prevista em contrato administrativo de concessão ou permissão de serviço
público ou de obra pública, sob pena de nulidade contratual.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000-
Agostinho Silveira
Justificação: O projeto busca basicamente dois objetivos: um de ordem

administrativa e outro de ordem fiscal.
De fato, a prática tem demonstrado a dificuldade para ajustar diversos

sistemas cuja responsabilidade é municipal em virtude da ausência de
informações das concessionárias de serviços públicos, que não se
manifestam com a devida antecedência sobre a contratação de serviços ou
obras nas diversas localidades do Estado. As Prefeituras não são informadas



62
sobre os detalhes das intervenções, fato que enseja uma série de
transtornos que terão que ser enfrentados pela administração municipal,
pega de surpresa com o fato consumado. Ora é o trânsito interrompido, sem
que o órgão municipal possa encaminhar a tempo uma solução alternativa,
que evite maiores aborrecimentos para a população, ora é a interrupção do
fornecimento de água ou de energia em razão de consertos, sem que a
população possa ser informada com razoável antecedência. Enfim, uma série
de transtornos poderia ser evitada com o estudo, por parte das
administrações municipais, das medidas adequadas a serem adotadas,
melhorando a qualidade de sua gestão.

A outra finalidade desta proposição é possibilitar maior fiscalização sobre o
efetivo recolhimento do ISS, que precisa ter mecanismos eficientes e
permanentes para que a arrecadação municipal seja incrementada -

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

PROJETO DE LEI N°1.144/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Monte Santo,

com sede no Município de Monte Santo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de

Monte Santo, com sede no Município de Monte Santo de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2000-
Edson Rezende
Justificação: A Associação Comunitária de Monte Santo é uma entidade

civil sem fins lucrativos que funciona regularmente desde 1996. Tem por
finalidades o combate à fome e à pobreza, a proteção à saúde e à família, a
integração social, a preservação ambiental e a reabilitação, para o mercado
de trabalho, das pessoas portadoras de deficiência, buscando entidades
parceiras que visem ao benefício coletivo, tendo a solidariedade e a justiça
como princípios a nortear as iniciativas de construção de uma sociedade
mais fraterna.

Além do exposto, a Associação Comunitária de Monte Santo 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 ás Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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N° 1.56012000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral com
vistas a que preste a esta Casa as informações que menciona sobre o
Programa Comunidade Solidária. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.561/2000, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja encaminhada à
bancada mineira, no Senado e na Câmara Federal, manifestação de protesto
pela exclusão dos municípios do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas
do Programa de Desenvolvimento Integrado Sócio Econômico - IDH 14. (- A
Comissão do Trabalho.)

Comunicações
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Agostinho Silveira, Carlos Pimenta, Wanderley Ávila (2), João Paulo, João
Leite, Hely Tarqüinio (2) e Miguel Martini.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite
O Deputado João Leite - Sra Presidente, Deputada Maria Olivia, Srs.

Deputados, público presente, imprensa e telespectadores, nesse retorno aos
trabalhos, comunico à Mesa e aos Deputados e Deputadas o nosso pedido
de afastamento da Presidência da Comissão de Direitos Humanos.
Consideramos a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa
da maior importância. Ela tem tido uma postura muito importante diante das
violações dos direitos econômicos, sociais e civis Enquanto estivermos
concorrendo á Prefeitura de Belo Horizonte, essa Comissão não pode ficar
prejudicada devido à nossa ausência. Por questões éticas, sem me eximir da
responsabilidade de lutar por esses direitos humanos amplos que consagram
a questão social, civil e econômica, considero que devo me afastar. O Líder
do meu partido, Deputado Hely Tarqüínio, saberá indicar outro membro do
PSDB para a Comissão de Direitos Humanos, a fim de realizar o trabalho
necessário, pois há uma demanda intensa. E necessário que tenhamos um
Presidente sempre presente para atender á nossa população.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Deputado João Leite, parabéns.
Seria uma ingratidão de qualquer um de nós desta Casa e até da população
de Minas Gerais não reconhecer o trabalho sério e arriscado que V. Exa. vem
desenvolvendo com relação aos direitos humanos. Não tenho dúvidas de que
os direitos humanos para V. Exa. é o respeito aos direitos do cidadão, não
importando que esteja pagando pena. Em meu nome e no dos nossos
companheiros do PFL, deixo aqui o registro de que V. Exa. merece os nossos
aplausos e o nosso reconhecimento por esse trabalho sério. O seu
comportamento na Assembléia é um exemplo de como deve agir um
parlamentar, um ser humano e um companheiro. Para nós, V. Exa. é, com
certeza, a figura mais expressiva em honestidade, em decência e em
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companheirismo. Parabéns, Deputado João Leite. Estou torcendo por V. $
Exa., para que faça de Minas Gerais um Estado moderno. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Alberto Bejani pela
manifestação de carinho e de respeito. Tive oportunidade de trabalhar com S.
Exa. em uma CPI polêmica que tratou da facilitação de Carteira de
Habilitação. Desta tribuna, reconheço o trabalho sério que desenvolveu e
vem desenvolvendo, sempre tão presente.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço o aparte que me
concede, quando vem anunciar o seu afastamento da Comissão de Direitos
Humanos, que é uma das mais importantes desta Casa e-presidiu nesses
últimos dois anos. Faço minhas as palavras do Deputado Alberto Bejani, em
relação ao belïssimo trabalho que o Deputado João Leite fez à frente desta
Comissão, revolucionando todo o conceito de direitos humanos no Estado.

Foi um trabalho de vanguarda, de ponta. Tenho certeza absoluta de que o
afastamento de V. Exa. desta Comissão é em decorrência da sua
candidatura à Prefeitura desta cidade. Tenho a convicção de que sua
candidatura, pelo andar da carruagem, é vitoriosa, porque V. Exa. defende as
causas do homem, do ser humano, principalmente aquele que está relegado
a segundo plano, que está marginalizado. Como Prefeito, além da defesa que
V. Exa. fará dos direitos humanos do cidadão de Belo Horizonte, das pessoas
que moram nesta Capital, haverá de dar um toque muito especial a esta
administração, valorizando o homem na sua essência, o cidadão pobre,
marginalizado. E isso que nos faz trabalhar cada vez mais pela sua
candidatura. Estamos absolutamente empenhados, todo o partido, todos os
seus amigos, mesmo de outros partidos, em elegê-lo Prefeito. Vamos perder
um grande Deputado que valoriza seu mandato, que valoriza esta Casa
acima de tudo. Mas o povo desta Capital haverá de ter um Prefeito que não
mede esforços para defender o pequeno, o humilde, aquelas pessoas que
nunca tiveram defesa. Seu programa de governo é extremamente importante
e avançado.

Como membros do partido de V. Exa., o PSDB, nos sentimos tristes pelo
seu afastamento dessa importante Comissão, mas sabemos que sua missão
é outra, muito mais importante para o povo. Sabemos que sua candidatura a
Prefeito é vitoriosa porque está tocando o coração do belo-horizontino.
Parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta, por suas
palavras. E justamente por reconhecer a importância da Comissão de
Direitos Humanos que pedimos ao nosso Líder que indique outro membro do
nosso partido para nos representar na Comissão.

O Deputado Hely TarqWnio (em aparte) - Deputado João Leite, o PSDB se
orgulha de té-10 como candidato a Prefeito em Minas Gerais, exatamente um
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lugar onde há um conflito despertado e promovido pelo Governador contra
o PSDB. Mas estamos acostumados à luta, e V. Exa. é o nosso estandarte
nesta Casa. Somente V. Exa. poderia ser o nosso candidato a Prefeito de
Belo Horizonte, não desmerecendo os outros, pela luta empreendida por V.
Exa. Como Vereador e goleiro do Atlético e de outros times, foi um vencedor.
Temos a certeza de que venceu e deu exemplo nesta Casa, com um
testemunho de como se fazer direitos humanos, o direito pelo prisma da
igualdade, da liberdade, o direito sobre o próprio direito. Respeitando essa
tríade, demonstrou a todos nós como deve ser promovido o direito humano,
principalmente o dos mais humildes, numa sociedade que divide
perversamente o pobre e o rico. Dá um tratamento igual a todos pelo prisma
do direito, dando liberdade igual ao humilde e ao grande, convocando a
todos, não só as autoridades, mas muitas vezes as vitimas. Está ai para
atender agora a um chamamento muito maior, através do seu trabalho na
Comissão de Direitos Humanos, que ultrapassou as fronteiras de Minas
Gerais, não só devido a esse trabalho, mas a todo o trabalho de Plenário.
Temos orgulho de tê-lo como candidato e temos a certeza da sua vitória. Aos
poucos a campanha vai ganhando as ruas de BH. Decorrendo a metade do
tempo, teremos a certeza de que estará bem nas pesquisas. O povo conhece
e sabe que é um exemplo de probidade, de lealdade, de honestidade e
competência. O povo está necessitando de pessoas honestas no comando
do Governo, e V. Exa. representa tudo isso.

Parabéns pelo que fez pelo Poder Legislativo, parabéns pelo seu trabalho
na Comissão de Direitos Humanos! Por intermédio dessa Comissão, os
humildes puderam ter voz, puderam ter o seu direito, puderam ter a sua
proteção. Várias das CPIs de que V. Exa. participou deram resultado em
propostas de emenda à Constituição e em projetos de lei que esta Casa
levou ao Governador. Algumas dessas propostas não alcançaram o seu
objetivo, porque, muitas vezes, o Governador não as sancionou. Na maioria
das vezes, entretanto, todos reconheceram e reconhecem o seu trabalho.

Vamos indicar um outro colega parlamentar do seu nível como Presidente
da Comissão de Direitos Humanos. O PSDB sente-se muito honrado de tê-lo
como nosso candidato. Temos a certeza de que Belo Horizonte saberá

t reconhecer o trabalho de um Deputado jovem que tanto lutou pelo povo.
Receba os nossos parabéns. Que Deus ilumine os seus passos porque V.

j Exa. tem Deus na sua vida e tem amor ao povo de Minas Gerais! Muito
£	obrigado pelo seu trabalho.

O Deputado João Leite - Eu é que lhe agradeço, Deputado Hely Tarqüinio,
o aparte e os elogios. E bondade do meu Líder, mas agradeço-lhe muito.

s	Gostaria de fazer um rápido balanço desse trabalho realizado à frente da
a Comissão de Direitos Humanos. Quando assumi essa Comissão em 1995,
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chamava-se Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Juntamente
com os companheiros da Comissão lutamos para mudar o seu nome para
Direitos Humanos, porque sabíamos que era resquício do tempo da ditadura,
de algumas pessoas que até hoje ainda têm o discurso ultrapassado de que
comissão de direitos humanos é para defender bandidos. E discurso de
reacionários que querem manter um 'status" que perdura em Minas Gerais,
mas quem perde com isso é o nosso povo. A Comissão de Direitos Humanos
é muito mais do que isso. Tratou de várias questões em Minas Gerais, como
a violência no trânsito, os problemas de moradia e de saneamento básico.

Lembro-me de quando estive com os Deputados dessa Comissão no
córrego Ferrugem, no Bairro Eldorado, quando das enchentes por ocasião
das obras do PROSAM. As famílias ficaram desabrigadas e foi um momento
histórico em Minas Gerais, porque a Comissão de Direitos Humanos
conseguiu junto com a Pastoral, que não se levassem as famílias para um
galpão e que o Estado de Minas Gerais pagasse aluguel a cada família.
Então, a Comissão de Direitos Humanos tratou de tudo isso. Nas obras do
PROSAM, no Bairro Primeiro de Maio, conseguimos que as famílias que
iriam sair das vilas pudessem permanecer juntas, a fim de que o vínculo das
famílias daquela comunidade em que estavam inseridas há tanto tempo não
fosse desfeito. Foi pela nossa lutam, também, que fizemos um debate público
aqui na Assembléia e uma audiência para tratar das pessoas desaparecidas
em Belo Horizonte. Lamentamos, naquele tempo, porque tínhamos, em Belo
Horizonte, na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, apenas
dois Detetives, um Delegado e uma viatura para cuidar de tão grave
problema: havia, então, nesta cidade, 1.000 pessoas desaparecidas. Então,
foram vários os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, foram vários os
projetos e as emendas constitucionais apresentadas pelos Deputados dessa
Comissão. Apresentamos a relação das pessoas desaparecidas, a fim de que
pudéssemos ter mais delegacias especializadas para tratar dessa questão. A
Comissão de Direitos Humanos tornou-se interlocutora da sociedade.
Inúmeras audiências públicas foram feitas, abordando vários temas.
Cuidamos, inclusive, de projetos de lei oriundos da CPI Carcerária, como no
caso da Lei n° 12.985, que transfere os presos que estão com a Policia Civil
para a Secretaria da Justiça, dando oportunidade de termos mais policiais
civis nas ruas, cuidando da segurança da nossa população. Não tenham
dúvida de que essa é uma lei importante, como é também a Lei n°12.936.

Gostaria de agradecer o trabalho dos vários companheiros que estiveram
conosco na Comissão de Direitos Humanos. Lembro-me do Deputado José
Braga, sempre presente, atuante; do Deputado Ivair Nogueira, do Deputado
Durval Angelo e, mais recentemente, da Deputada Maria Tereza Lara, do
Deputado Glycon Terra Pinto e do Deputado Marcelo Gonçalves, todos juntos
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nessa luta pelos direitos humanos.
Talvez alguns tentem culpar a Comissão de Direitos Humanos quanto aos

criminosos, mas a intervenção dessa Comissão é em defesa da vida. Nessa
defesa, ela foi muito firme no caso de Sidney Cangussu, tesoureiro do Banco
do Brasil, torturado nas dependências da Furtos e Roubos. O Delegado
responsável foi condenado. Tomamos a defesa de Sidney Cangussu,
comprovadamente inocente. Quem assaltou o Banco foi preso
posteriormente. Sidney Cangussu não é bandido, é um inocente. A Comissão
de Direitos Humanos enfrentou tudo e todos em defesa daquele homem.

Também instalamos, durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos,
um microfone aberto à população, sem discriminação. Toda quarta-feira, às
9h30min, o cidadão ou a cidadã de Minas Gerais que desejar tem acesso a
ele e pode usá-lo para trazer o seu problema, a sua dificuldade. Foi assim
que conhecemos o problema das familias do desabamento da Gameleira, em
1971. A lei que concede indenização para essas famílias é da Comissão de
Direitos Humanos e fez com que o Estado abrisse mão da prescrição, para
que essas famílias fossem atendidas.

Poderia dizer muito mais sobre a nossa emenda que concede indenização
ao policial morto ou tornado incapaz em serviço, no valor de R$60.000,00, a
qual foi derrotada. Em São Paulo, hoje, as famílias dos policiais recebem
uma indenização de R$100.000,00, e o Governador enviou para a
Assembléia Legislativa uma proposta de indenização de R$25.000,00.

Poderia passar toda a tarde falando dos feitos dessa Comissão de Direitos
Humanos, tão importante para o Estado de Minas Gerais. Espero e vou
colaborar para que ela continue dessa maneira: dando, especialmente ao
cidadão mais carente do nosso Estado, o direito à voz e também à
participação. Afasto-me justamente para que a Comissão continue a dar
resultados para a população de Minas Gerais, sem me omitir da
responsabilidade como militante dos direitos humanos e do bem maior que
Deus nos deu, que é a vida. Muito obrigado.

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

imprensa e galerias, ontem, no meu pronunciamento, falei a respeito das
altas taxas cobradas e praticadas pela CEMIG no Estado, com relação à
agricultura de irrigação.

Hoje, para provar o que dizíamos ontem, vou citar um documento a que
tivemos acesso, encaminhado a nós por uma empresa de irrigação, a
Fazenda Porto Alegre, de um município da Bahia, o qual vem com uma fatura
da sua conta relacionada com a irrigação. Daí, fizemos uma projeção do que
essa mesma empresa ou qualquer outra gastaria ou está gastando em Minas
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Gerais com relação à energia elétrica, Os resultados são: consumo ativo
fora de ponta da CEMIG, em relação à COELBA: 46,88% a menos na Bahia.
No consumo ativo, horário reservado, também 46,88%. E uma demanda fora
de ponta, com uma energia subsidiada para os pequenos irrigantes, os
pequenos produtores rurais, tem uma diferença de Minas para a Bahia da
ordem de 88,13%.

Com base nessas informações, podemos entender que hoje, nos projetos
sociais de irrigação que existem em Minas Gerais, o pequeno produtor rural
já está com uma dívida acumulada, com total impossibilidade de quitá-la, de
pagar à CEMIG, e isso está acontecendo em todos os projetos sociais. Na
região do Projeto Jaiba, o grande, famoso, decantado e falado projeto no
Norte de Minas, cerca de 45% dos pequenos irrigantes estão inadimplentes,
com sua produção paralisada e uma dívida impagável junto à CEMIG, que já
vem se acumulando ao longo dos últimos cinco anos. Esta Casa, através de
uma Comissão, visitou o Projeto Jaíba, e, por incrível que pareça,
constatamos os 45% dos produtores rurais que estão paralisados e
soubemos da absurda solicitação para que o Governo do Estado e a CEDEC
enviassem cestas básicas aos produtores rurais daquela região.

Para tudo isso deveria haver uma explicação. Chamamos o Presidente da
CEMIG a esta Casa e solicitamos dele que estudasse a possibilidade de se
ampliar a irrigação noturna, que é bem mais barata. A resposta que tivemos
foi que a CEMIG não poderia arcar com esse subsidio, sob pena de
comprometer os serviços prestados à população comum.

Mas examinamos esses documentos e estamos fazendo levantamentos em
outros Estados, principalmente naqueles Estados com tradição em irrigação,
como Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, e as informações
preliminares que temos indicam que a energia mais cara que se cobra, no
Brasil, dos pequenos irrigantes é a cobrada em Minas Gerais; é aqui que se
praticam os preços mais elevados, mais proibitivos, principalmente das
pessoas carentes que fazem opção por permanecerem na zona rural.

Minas Gerais também ilustra com outro dado: existem cerca de 450 mil
propriedades rurais abandonadas. Isso corresponde à demanda que existe
nos grandes centros, nas grandes cidades por parte da população que não
tem teto. O povo está saindo, efetivamente, da zona rural. E o maior êxodo
rural que se verificou na história de Minas. O povo não tem condições de
permanecer na roça, de plantar a sua terra, porque não tem estímulo para
fixação na sua terra de origem.

Faltam escolas, serviços de saúde condizentes, transportes. E a única
coisa que ele tinha nas mãos, que era a possibilidade de plantar na sua terra,
infelizmente torna-se cada vez mais distante, devido aos altos preços
praticados pela CEMIG para o pequeno produtor rural que quer irrigar sua
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terra.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* -'Obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. V. Exa. toca num ponto extremamente importante. A base da vida é
a base do campo, é onde se planta e se colhe para o sustento e a
alimentação do povo. E o princípio da vida do homem na terra e o principio
da vida atual, do ponto de vista histórico, que permanecerá até o fim dos
tempos.

Sobre o cuidado com o homem do campo, com a zona rural, com aquele
que mantém o produto para a sobrevida das populações, que não
sobrevivem na face da terra sem tais produtos rurais, vemos que as nossas
autoridades não têm tido o cuidado adequado. Quero citar um exemplo. No
ano de 1998, o Brasil importou cerca de R$2.000.000.000,00 em alimentos,
repetindo, mais ou menos, em 1999, esse quantitativo de importação. Fico a
pensar somente sobre essa cifra. Se R$2.000.000.000,00 tivessem sido
aplicados para o pequeno produtor brasileiro, quanto de alimento teria sido
produzido e quantos empregos teriam sido gerados nesta nossa Minas
Gerais, no campo e na zona rural? E quanto de beneficio poderiam ter
promovido na vida das pessoas que lá trabalham e podem se aproveitar do
produto, ou seja, daquela produção do campo? Então, é necessário que
voltemos aqui inúmeras vezes para falar sobre esse assunto.

Deputado Carlos Pimenta, está sendo colocado outro tema para ser
discutido na Casa, que são os transgênicos, como se fossem a salvação da
lavoura. Precisamos saber que, há três anos, 75% das empresas produtoras
de grãos no País eram de propriedade de brasileiros. Hoje, 75% das
empresas já não são mais de brasileiros, mas de empresas estrangeiras.
Somente 5% das empresas produtoras de grãos são de propriedade
brasileira. Isso configura a entrega do patrimônio nacional para as empresas
multinacionais e transnacionais, o que é lamentável.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço a sua participação, Deputado
Edson Rezende, que tem sido um baluarte no assunto.

Devemos tomar uma providência. A primeira que quero tomar é provocar
uma audiência pública da Comissão de Agropecuária, com a presença do
Presidente da CEMIG, para nos dizer o que pode ser feito efetivamente, o
que a CEMIG tem condição e vocação para fazer, a fim de melhorar esse
estado de coisas, porque pagar energia mais cara é inviabilizar a agricultura
irrigada no nosso Estado.

O segundo assunto que queria trazer, de igual importância, é a reportagem
do 'Estado de Minas" de hoje, relativa às auditorias que estão sendo feitas na
Secretaria de Estado da Saúde, notadamente na Fundação Ezequiel Dias,
onde foram constatadas inúmeras irregularidades.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão deixou aquela Secretaria e pode não
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ter tido tempo de fazer um bom trabalho como Secretário devido à
exigüidade do tempo em que nela permaneceu. Mas um fato foi determinante
para que essa Secretaria possa encontrar o seu rumo: as denúncias feitas
por uma pessoa que conhece bem o assunto, um dos Deputados mais sérios
e mais capacitados desta Casa, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Ao se
afastar da Secretaria deixou em andamento, nas mãos das autoridades, do
Ministério Público e do próprio Governo, um processo de investigação, para
que pudessem ser efetivamente apuradas as inúmeras denúncias e as
inúmeras evidências de irregularidade que pesavam sobre a Secretaria da
Saúde e suas autarquias.

Não quero antecipar-me aos fatos, mesmo porque esta Casa constituiu
uma CPI, que terá todas as condições de fazer um bom trabalho, mas
entendo que esse fato, em si, será fundamentar para que a Secretaria da
Saúde do Estado de Minas Gerais possa encontrar o seu caminho e exercer,
em sua plenitude, o direito e a obrigação de promover as mais importantes e
necessárias ações de saúde pública em nosso Estado. A situação da saúde
pública de Minas Gerais é de calamidade. Nossos hospitais estão
absolutamente falidos. Talvez a culpa não possa recair apenas sobre a
Secretaria da Saúde, mas também sobre o mau gerenciamento, a falta de
uma política de saúde por parte do Governo Federal, a demora do Congresso
para resolver definitivamente a Proposta de Emenda à Constituição n° 169,
para estabelecer o financiamento da saúde pública em nosso País. De
qualquer forma, as providências devem ser tomadas nas bases.

Assim, vejo com bons olhos o que aconteceu e está acontecendo em Minas
Gerais. Como diz o ditado, há males que vêm para bem, porque não
podemos aceitar o que está acontecendo em nosso Estado: o povo está à
mercê da sorte; não há garantia de atendimento no programa de urgência e
emergência; os hospitais estão abarrotados de doentes, sem recursos para
financiamento; os programas especiais, como os de atendimento á
insuficiência renal - a hemodiálise -, estão comprometidos; não há garantia
de fornecimento de medicamentos para doenças especiais, como a AIDS,
etc. Enfim, é necessário que Minas acorde e encontre o seu caminho, para
que a nossa Secretaria possa cumprir o seu papel de trazer a saúde ao povo
deste Estado. Assim, a rápida participação de Adelmo Carneiro Leão na
Secretaria foi fundamental, e a história há de confirmar que, após esse fato,
poderemos sanear aquela Secretaria, fazendo com que funcione como uma
das principais Secretarias do Estado, e poderemos, principalmente, dar ao
povo o atendimento de que precisa e que merece. O povo não pode morrer
às portas dos hospitais. Nosso Estado tem de colocar efetivamente em
prática programas como o Saúde da Família - o mais importante implantado
no País e no Estado nos últimos anos -, tem de dar prosseguimento aos
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consórcios intermunicipais e tem de dar assistência aos hospitais públicos,
principalmente, e ao povo de Minas Gerais, que está à mercê da sorte, sem
nenhuma certeza de que encontrará uma porta aberta para tratar de si e de
sua família.

Neste momento, quero cumprimentar novamente o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, por sua passagem naquela Secretaria, como já fiz em outra
ocasião, e dizer que o atual Secretário, mesmo não sendo da área da saúde,
mesmo sendo um General, poderá, antes de qualquer coisa, moralizar aquela
Secretaria e tornar transparentes as suas ações, para que possamos, em
uma segunda etapa, praticar uma saúde pública de alto nível.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Sra. Presidente, muito nos honra
tê-la presidindo esta sessão. Deputado Carlos Pimenta, Srs. Deputados,
queremos, com pesar, comunicar o falecimento do Bispo D. Cristiano
Frederico Portela de Araújo Pena, em Belo Horizonte. Ultimamente, ele era o
Capelão do Hospital Madre Tereza, tendo sido um dos Bispos que mais apoio
deram ao nosso movimento Renovação Carismática Católica. Poderíamos
dizer que foi um santo homem, ou seja, alguém que dedicou toda a sua vida
ao serviço do próximo, a santificar-se no seu sacerdócio.

O Bispo está sendo velado no Hospital Madre Tereza, e, às 18 horas, será
realizada a missa de corpo presente. Ele é de Divinópolis, de onde era Bispo
Emérito. Residia em Belo Horizonte há mais de 20 anos e, ultimamente,
trabalhava na Pastoral da Saúde e dos Enfermos. Fica aqui o nosso
comunicado e a solicitação de que sejam apresentados à família de D.
Cristiano os profundos sentimentos de pesar deste Poder Legislativo.

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

1 2 Fase
Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelos Deputados João Leite - informando sua
renúncia ao cargo de membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos
(Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças); Hely
Tarqüínio (2) - indicando a Deputada Elbe Brandão para membro efetivo da
Comissão de Direitos Humanos e o Deputado João Leite para membro
suplente da mesma Comissão (Ciente. Designo. A Area de Apoio às
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Comissões. Cópia às Lideranças.); e João Paulo - informando sua
ausência do País no período de 22/7 a 131812000 (Ciente.Publique-se. Cópia
à Área de Apoio às Comissões.).

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 3, às 9 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 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, Aílton Vilela,
João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Estão presentes também os Deputados Luiz Tadeu Leite e Edson
Rezende. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP -, nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas, e a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente registra a presença dos Srs. Sérgio Luiz
Amaral Ferreira, Superintendente Regional da SUDENOR e representante da
SEPLAN; José Silvério, Arnaldo Severino e Américo Lacerda,
respectivamente, Diretor de Programas, Gerente de Operações e Consultor
da SUDENOR; Rodolfo Teruel, Consultor do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura - OCA -; Franklin Batista de Almeida,
Presidente do Sindicato Rural de Joaíma; Regina Campos, Coordenadora
Técnica da EMATER-MG; José Luciano Pereira, Diretor-Geral em exercício,
do IEF e representante do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; e José do Carmo Neves, Assessor do IEF;
José Virginio Gil de Freitas, Presidente do Sindicato Rural de Almenara e
representante da FAEMG; Juracy Moreira Souto, Diretor de Política Agrícola
da FETAEMG; Francisco Carlos Fonseca Gruppi. do Município de Padre
Paraíso; Aloísio de Araújo Prince, Diretor-Geral, em exercício, do IGAM; José
Osias da Silva Filho, Gerente do Banco do Nordeste em Belo Horizonte;
Antônio Dias Neto, Presidente da AMAMS e Prefeito Municipal de Olhos
D'Agua; Ronaldo Mota Dias, Prefeito Municipal de São João da Lagoa;
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Marcilio Cordeiro Queiroz, Paulino da Conceição, Manoel Lopes e Vilmar
Bezerra, do assentamento Fazenda das Garças, no Município de Várzea da
Palma. Em seguida, o Presidente passa à 1 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. O Deputado Ailton Vilela, relator do Projeto de Lei n° 445199, do
Deputado Edson Rezende, emite parecer, concluindo pela aprovação do
projeto, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o párecer. O Deputado João Batista de Oliveira,
relator, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 498199, desta Comissão, solicita
prazo para concluir seu parecer, o que é deferido pelo Presidente. O
Deputado Ailton Vilela, relator do Projeto de Lei n° 93012000, do Deputado
Paulo Piau, emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, e pela rejeição das
Emendas n

os 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passando-se à 32 Fase da
Ordem do Dia, o Deputado Paulo Piau solicita sejam enviados ofícios ao
Governador do Estado e aos Secretários de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando-
lhes sejam tomadas providências para se implantar e operacionalizar o
Programa Banco da Terra neste Estado, em convênio com a União. O
Deputado Dalmo Ribeiro Silva pleitea seja realizada audiência pública para
se discutir a situação dos bananicultores sul-mineiros, devido às taxas
cobradas pelo IMA. O Deputado Márcio Kangussu, pede seja realizada
audiência da Comissão com o Dr. João Barbosa de Lucena, Gerente de
Projetos do Banco Mundial, para se obterem informações sobre o PAPP O
Deputado Rogério Correia solicita seja discutido o Projeto de Lei n°
1.02512000 - Pró-Pequi- em Montes Claros. O Deputado Edson Rezende
pleitea visita desta Comissão, com as de Meio Ambiente e Saúde, em campo
de cultivo de transgênicos no Triângulo Mineiro. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Encerrada esta fase, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Márcio Kangussu, que tece os
comentários iniciais sobre o PAPP. Em seguida, os expositores discorrem
sobre a questão e respondem às perguntas formuladas pelos demais
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra a reunião.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - Ailton Vilela - Márcio

Kangussu.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou em 21812000, as seguintes comunicações:
Do Deputado Agostinho Silveira, dando ciência do falecimento do jornalista

Barbosa Lima Sobrinho, ocorrido em 161712000 no Rio de Janeiro. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Francisco
Cardoso Bispo, ocorrido em 1 01812000, em São Romão. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Walter
Antônio Coelho, ocorrido em 1 01812000, em Diamantina. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência do falecimento do Sr. Nestor
de Castro Duarte, ocorrido em 1 11812000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Miguel Martini, dando ciência do falecmento de D. Cristiano
Frederico Portela de Araújo Pena, Bispo Emérito de Divinópolis, ocorrido
nesta data, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 1H, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de repúdio, relativa aos significativos cortes de recursos para qualificação

dos trabalhadores no Estado e no País (Requerimento n° 1.50712000, da
Deputada Elbe Brandão);

de congratulações com o Dr. Jander Guedes Fávaro, pela criação da
campanha Ao Alcance dos Olhos (Requerimento n° 1.48112000, da Deputada
Maria OUvia);

de congratulações com a Cooperativa de Produção de Artigos Têxteis, por
reativar maquinário da Companhia Industrial Itaunense (Requerimento n°
1.482/2000, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com o Fórum Mineiro de Saúde Mental, pela luta
antimanicomial (Requerimento n° 1.46312000, da Comissão de Direitos
Humanos).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.009/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.00912000, do Deputado Paulo Piau, cria o Programa
Mineiro de Armazenagem em Nível de Propriedade Rural ou de forma
comunitária.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que
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apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser apreciado em
seus aspectos de mérito.

Fundamentação
A falta de uma estrutura adequada de armazenagem da produção agrícola

tem levado grande parte dos agricultores mineiros a comercializar sua safra
de forma prematura, o que acarreta uma acentuada redução no preço obtido
pelas mercadorias. Além disso, as condições precárias de armazenamento
existentes na maioria das propriedades rurais, que favorecem a ação de
insetos, fungos, umidade e outros fatores, provocam uma elevada quebra
técnica, que também deprecia a carga armazenada.

O projeto em análise apresenta, em boa hora, uma alternativa para essa
situação. A implantação de um programa voltado para o armazenamento
tecnicamente conduzido no próprio local ou nas proximidades das regiões
produtoras revela-se uma ferramenta valiosa para que o agricultor,
individualmente ou de forma associativa, aumente a produtividade, reduza os
custos de produção e, com isso, aumente sua renda. Indiretamente, o
programa estabelece condições para o incremento de todo agronegócio
regional, visto que a armazenagem é uma das etapas fundamentais na
cadeia produtiva agropecuária.

Outro aspecto relevante do programa é a preocupação em facilitar o
acesso dos produtores aos benefícios da política de preços mínimos do
Governo Federal. Como se sabe, para se enquadrar nas exigências desse
programa, o produto deve obedecer a determinados parâmetros específicos,
como os relativos ao teor de umidade, à presença de insetos, ao grau de
impurezas, entre outros, que dependem enormemente de uma armazenagem
bem conduzida. Essas condições, por via de regra, são obtidas apenas por
grandes companhias armazenadoras ou mesmo grandes cooperativas de
produtores, uma vez que são muito dispendiosas. Dessa forma, os pequenos
agricultores ou mesmo os grandes agricultores que não têm acesso a essa
estrutura armazenadora ficam à margem daquela política.

Essa questão torna-se mais grave nas regiões servidas pela rede de
armazéns da CASEMG. Com a transferência do patrimônio dessa

o Companhia para o Governo Federal, com vistas ao refinanciamento da divida
do Estado com a União, o acesso dos produtores mineiros àquela estrutura
ficou mais restrito. Além do mais, sabe-se que é intenção do Governo Federal

o incluir esses ativos no Programa Nacional de Privatização, o que,
certamente, reduzirá os benefícios que eram concedidos aos produtores,

o notadamente aos pequenos, quando a Companhia era estatal.
o Por esses motivos, entendemos que a proposição é bastante oportuna e

deve ser aprovada pelos membros desta Comissão. Estamos apresentando,
ao final do parecer, o Substitutivo n° 1, que não altera substancialmente a
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proposta original; apenas modifica a redação de alguns dispositivos,
tornando-os mais claros e objetivos. O conteúdo da Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, já está incorporado ao substitutivo,
razão pela qual ela estará prejudicada caso este seja aprovado.

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

1.00912000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado,
e pela rejeição da Emenda n° 1, que ficará prejudicada pela aprovação do
referido substitutivo.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem na Propriedade Rural

ou de forma comunitária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem na

Propriedade Rural ou de forma comunitária, com o intuito de aumentar a
produtividade e a renda agrícola, reduzir os custos de comercialização e
estimular o agronegócio regional.

Parágrafo único - Entende-se por armazenagem de forma comunitária
aquela praticada por grupo de produtores, de forma associativa, em
equipamentos localizados em comunidade rural ou propriedade próxima às
unidades produtivas.

Art. 20 - São objetivos do Programa:
- estimular a armazenagem, a classificação e a padronização de grãos na

propriedade rural ou de forma comunitária;
II - promover a melhoria das condições de armazenagem pelos produtores,

de forma a facilitar o acesso aos benefícios da política de preços minimos
estabelecida pelo Governo Federal;

III - estimular a criação de sistemas comunitários, associativos e
cooperativos de armazenagem de grãos nas regiões produtoras;

IV - aprimorar os mecanismos de armazenagem e comercialização de
grãos no Estado, de forma a eliminar a figura do atravessador.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na implantação, execução e
gerenciamento do Programa:

- promover o levantamento das regiões carentes de estruturas de
armazenagem de grãos nos moldes previstos no Programa;

II - desenvolver sistema de informação de mercado, com dados acessíveis
ao produtor, interligando, por meio eletrônico, empresas, órgãos públicos,
cooperativas, centros de pesquisa, estações experimentais, bolsas de
mercadorias e demais agentes do mercado de "commodities" agrícolas;

III - promover a integração dos órgãos oficiais ligados à pesquisa, à
orientação técnica de produção e armazenamento, classificação e
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padronização de grãos e ao estímulo ao cooperativismo quanto aos
objetivos do Programa:

IV - promover a qualificação da mão-de-obra envolvida no Programa,
inclusive quanto aos aspectos gerenciais:

V - intervir junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
bem como propugnar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES -, para que se definam linhas de crédito
específicas para o financiamento de práticas de armazenagem tecnicamente
corretas, individuais ou comunitárias:

VI - desenvolver esforços para aproveitar, por meio de contrato
administrativo por tempo determinado, o pessoal oriundo da Companhia de
Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG - nos diversos
órgãos envolvidos no Programa:

VII - buscar o estabelecimento de acordo com o Governo Federal com
vistas a permitir a utilização das estruturas de armazenagem da CASEMG
pelos agricultores envolvidos no Programa.

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Paulo Piau - Márcio

Kangussu.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 98012000

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem por objetivo
prorrogar o prazo para a concretização das medidas previstas no § 2 0 do art.
1° da Lei n° 12.985, de 1998, que dispõe sobre a transferência da
administração dos presídios e das cadeias para a Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Direitos Humanos, vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber

o parecer de 20 turno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
'o A questão da guarda de presos no Estado foi uma das mais graves

irregularidades apontadas pela CPI do Sistema Penitenciário, instituída nesta
Casa, em 1997- Verificou-se, então, que o sistema prisional do Estado se
encontrava dividido em dois subsistemas isolados, autônomos e geridos por
duas Secretarias: a da Justiça e de Direitos Humanos, que cuida
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basicamente das grandes penitenciárias, e a da Segurança Pública, à qual i
se encontram subordinadas as carceragens de delegacias e cadeias
autônomas. Nessa divisão, dados da CPI mostraram que a grande maioria
dos presos, cerca de 82%, se encontra sob a guarda de policiais civis, em
flagrante desrespeito ao art. 170 da Lei de Execuções Penais Estadual, que
determina:

"ArL 170 - A Superintendência de Organização Penitenciária, órgão
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos
Humanos, tem por objetivo assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal,
a custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-
lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa".

Instalados em presídios precarissimos, até mesmo desumanos, e sem a
assistência material, médica, jurídica, educacional, social ou religiosa exigida,
esse contingente de mais de 10 mil presos está sob a custódia de pessoas
sem qualificação profissional adequada, pois são formadas para o combate
ao crime nas ruas, e não para recuperar delinqüentes. Essa tarefa compete a
agentes e assistentes penitenciários, de acordo com as normas
internacionais para o tratamento prisional, aprovadas pela Organização das
Nações Unidas, as quais impedem expressamente a guarda de preso por
autoridade policial.

Diante dessa grave irregularidade, a Comissão Parlamentar de Inquérito
apresentou, à época, projeto de lei determinando a transferência de cadeias,
presídios e presos para a guarda da Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos. Transformada na Lei no 12.985, essa medida estabeleceu
que o Governo Estadual teria o prazo de dois anos para concretizar as
mudanças indicadas.

Expirado o prazo em julho do corrente ano sem que a transferência se
efetivasse, solicitou o Governo novo prazo para sua execução. Entendendo
que a simples prorrogação não garantiria o cumprimento da Lei n° 12.985,
diante do pouco que se avançou nesse período de dois anos, esta Comissão
apresentou o Substitutivo n° 1 ao projeto original, nele definindo um
detalhado cronograma de execução, indicando-se a relação das instituições
prisionais a serem transferidas de acordo com os novos prazos estipulados,
além de outras medidas.

Acatado o substitutivo na votação de 10 turno, acreditamos que, se
fielmente executadas, as medidas nele contidas permitirão que, em curto
prazo, o Estado tenha definitivamente resolvido essa grave questão
relacionada ao seu sistema prisional.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação no 2 0 turno do Projeto de Lei n°

98012000, na forma do vencido no 1 0 turno.
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Sala das Comissões, 2 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Luiz

Tadeu Leite.
Redação do Vencido no 1  Turno
PROJETO DE LEI N°980/2000

Prorroga prazo para a concretização das medidas previstas no § 2 0 do art.
l O da Lei n°12.985, de 30 dejulho de 1998.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A transferência da administração das cadeias e dos presídios para

a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos a que se refere a
Lei n° 12.985, de 30 de julho de 1998, obedecerá ao seguinte cronograma,
cujos prazos contam-se da data da publicação desta lei:

- em 240 dias: transferência da administração das cadeias independentes
e anexas com capacidade acima de 80 presos, incluindo-se a custódia dos
presos, as edificações, os terrenos, os equipamentos, os veículos, o material
de uso e consumo, a documentação e os demais bens nelas encontrados e
destinados à sua manutenção, estabelecidas nos municípios abaixo
relacionados:

a) Centro de Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública -
CERESP - em Belo Horizonte;

b) Centro de Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública -
CERESP - em Betim;

c) Coronel Fabriciano;
cl) Governador Valadares;
e) Presídio Santa Teresinha e Centro de Remanejamento da Secretaria da

Segurança Pública - CERESP -, em Juiz de Fora;
fl Montes Claros;
g) Poços de Caldas;
h) São João dei-Rei;
i) Ubá;
j) Uberaba
k) Varginha;
1) Barbacena;
m) Conselheiro Lafaiete;
n) Curvelo;
o) Muriaé;
p) Patrocínio;
q) Ponte Nova;
r) Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, unidades 1 e II, em Ribeirão

das Neves;
s) São Lourenço.
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II - em 480 dias: transferência da administração das cadeias

independentes e anexas com capacidade de até 80 presas, incluindo-se a
custódia dos presas, as edificações, as terrenas, as equipamentos, os
veículos, a material de usa e consuma, a documentação e as demais bens
nelas encontradas e destinadas à sua manutenção, localizadas nas
municípios de:

a) Araçuaí;
b) Araxá;
c) Caratinga;
d) Carmo da Paranaiba;
e) Diamantina;
f) Guaxupé;
g) Itabira;
h) Itajubá;
i) ltuiutaba;
j) .ianaúba;
k) Lavras;
1) Mantena;
m) Monte Carmelo;
n) Nanuque;
a) Paracatu;
p) Passas;
q) Pausa Alegre;
r) Teófila Otõni;
s) Unai.
III - em 720 dias: transferência da administração das cadeias

independentes e anexas, incluindo-se a custódia das presas, as edificações,
as terrenas, as equipamentos, as veículos, a material de usa e consumo, a
documentação e as demais bens nelas encontrados e destinadas à sua
manutenção, estabelecidas nas municípios abaixa relacionados:

a) Campa Bela;
b) Capelinha;
c) Divina;
d) Ervália;
e) Eugenópalis;
f) Guanhães;
g) ltamarandiba;
h) ltaúna;
i) Lagoa da prata;
j) Palma;
k) Paraisópalis;
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1) Peçanha;
m) Prata;
n) Presidente Olegãrio;
o) Resplendor;
p) Rio Casca;
q) Rio Pomba;
r) Sacramento;
s) Santa Rita do Sapucai;
t) Três Corações;
u) Viçosa.
IV) em 1.080 dias: transferência da custódia dos presos das cadeias

públicas independentes ou anexas não relacionadas nos itens anteriores,
podendo ser transferidas a administração, as edificações, os terrenos, os
equipamentos e os veiculos, o material de uso e consumo, a documentação e
os demais bens nelas encontrados destinados à sua manutenção, a critério
da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos.

Art. 20 - Para fins do disposto nesta lei, consideram-se:
- cadeias independentes os estabelecimentos penais subordinados à

Secretaria de Estado da Segurança Pública cujas celas se encontram em
edificação independente, construída para esse fim;

II - cadeias anexas as carceragens ou celas que, junto às unidades policiais
da Secretaria de Estado da Segurança Pública, compõem uma mesma
edificação ou conjunto administrativo.

Parágrafo único - A natureza do estabelecimento prisional recebido pela
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos será definida
atendendo-se às denominações e caracteristicas estabelecidas pelo Titulo IV
- Dos Estabelecimentos Penais - da Lei Federal n° 7210, de 1984, que
institui a Lei de Execução Penal.

Art. 30 - O plano estratégico a que se refere o § 2 0 do art. 1 0 da Lei n°
12.985, de 1998, deverá ser encaminhado, no prazo de 45 dias, ao exame da
Assembléia Legislativa, contendo, entre outros aspectos:

- diretrizes do processo de transferência;
II - delineamento das ações governamentais necessárias à implementação

do plano;
III - cálculo de custos relativo a cada uma das fases da programação:
IV - matriz de despesas;
V - fonte dos recursos financeiros;
VI - previsão do pessoal necessário por categoria funcional e formas de

provimento;
VII - cronograma de implementação do disposto no inciso IV do art. 1°

desta lei.
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VIII - definição do processo de recebimento, guarda e encaminhamento

do preso provisório à disposição da polícia e da justiça, a ser implantado nas
cadeias públicas.

Parágrafo único - O provimento dos cargos previstos no inciso VI deste
artigo dar-se-á à medida que as Secretarias de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos e da Segurança Pública formalizem termo próprio das
transferências referidas nesta lei.

Art. 40 - Fica a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos
autorizada a realizar acordos e convénios com órgãos públicos federais,
prefeituras municipais e entidades civis sem fins lucrativos voltadas para a
recuperação e tratamento de presos. destinados à construção, reforma,
administração ou prestação de serviços aos estabelecimentos penais com
capacidade não superior a 30 presos.

Parágrafo único - O limite estabelecido neste artigo não se aplica a acordos
e convénios realizados com órgãos públicos federais e aos exclusivamente
destinados à construção e reforma.

Art. 50 - O pessoal lotado nos estabelecimentos prisionais subordinados à
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos terá quadro de
carreira especifico.

Parágrafo único - A classe de Guarda Penitenciário a que se refere o
parágrafo único do art. 30 da Lei n° 11-118, de 1993, passa a denominar-se
Agente de Segurança Penitenciário e, em seu provimento, será exigido o
grau de instrução de nível médio.

Art. 60 - Fica vedada a construção de estabelecimento penal de qualquer
natureza no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 3 0 do

art. 1 0 da Lei n°12.985, de 1998.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 94812000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 948/2000, do Deputado Mauro Lobo, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Betel - ACB -, com sede no
Município de Manga, 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° 948/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Betel - ACB -, com

sede no Município de Manga.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Betel

- ACB -, com sede no Município de Manga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - João Paulo, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°97212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 97212000 do Deputado José Milton, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
do Matatu - ACOPROMA -, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 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° 97212000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos

Produtores Rurais do Matatu - ACOPROMA -! com sede no Município de
Lagoa Dourada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais do Matatu - ACOPROMA -, com sede no
Município de Lagoa Dourada-

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões ! 6 de julho de 2000-
Aflton Vilela, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Márcio Kangussu.
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ATAS

ATA DA 161 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/8/2000
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1° Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.145 a 1.14712000 - Requerimento n°
1.56212000 - Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro
Silva (3) e Sávio Souza Cruz - Comunicações: Comunicação da Deputada
Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana,
Antônio Júlio, Alencar da Silveira Júnior e Sargento Rodrigues - ? Parte
(Ordem do Dia): V Fase: Abertura de inscrições - Decisões da Presidência
(2) - Designação de Comissões: Comissão Especial para emitir parecer sobre
a indicação do titular do 1FF - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 4312000 - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3);
deferimento - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrõsio Pinto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Geraldo
Rezende - Hely Tarqüinio - João Batista de Oliveira - João Pinto Ribeiro -
José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Mar-tini - Olinto
Godinho - Pastor George - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 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 0-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ta Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eduardo Hermeto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Aílton Vilela, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; e Armando Dias,

Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao Padre
José Campos Taitson pela passagem de seus 94 anos.

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado (2), agradecendo os
convites para a reunião especial em homenagem à CEMIG e para a
teleconferência sobre a dívida externa.

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando cópia das notas taquigráficas relativas à sessão plenária
extraordinária realizada em 271612000, em que essa Corte apreciou e emitiu
parecer prévio sobre o Processo n° 624944 - Balanço Geral do Estado
referente ao exercício de 1999. (- Anexe-se à Mensagem n° 10912000.)

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), encaminhando, para as devidas providências, cópias dos
Convênios n°s 20 e 21/2000, celebrados entre essa Secretaria, o DER-MG e
os Municípios de Extrema e Careaçu. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins cio art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
informando, em relação ao Projeto de Lei n° 129199, que o assunto
(autorização para se doe imóvel) foi encaminhado à Secretaria da Educação,
e, tão logo haja pronunciamento, esta Casa será notificada. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 129199.)

Do Sr. Gilberto Vergne Saboia, Secretário dos Direitos Humanos, do
Distrito Federal, comunicando que foi firmado convênio entre essa Pasta e a
Secretaria da Justiça deste Estado para a execução do projeto Capacitação e
Aperfeiçoamento de Pessoal do Disque Direitos Humanos. (- Ciente.
Publicar. A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando os
demonstrativos contábeis da administração direta, indireta e fundos,
referentes ao mês de junho de 2000. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da Fundação
Hemorninas, e do Sr. José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa
Oficial, encaminhando, a pedido da CPI das Licitações, cópias das
justificativas para a dispensa e inexigibilidade de licitação em processos
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Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendee-GeraI da Fundação
Ezequiel Dias, informando que a gratificação que fig1. a no Projeto de Lei n°
728199, do Deputado Aden Santiago, já foi conceoda aos servidores da
instituição. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 728199.)

Do Sr. Adalciever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Segurança Pública, informando, em atenção ao Requerimento n° 604199, da
Comissão de Direitos Humanos, que o expediente relacionado com a
apuração de ameaças de que teria sido vítima o Vereador Betinho Duarte foi
encaminhado ao Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da
Comarca de Belo Horizonte, em 1619199. (- Anexe-se ao Requerimento n°
604/99.)

Do Sr. Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral do Ministério Público do
Estado, encaminhando, para fins de direito, expediente relatando
envolvimento de Promotor de Justiça da Comarca de Sete Lagoas com
tráfico de drogas. (- A CPI do Narcotráfico.)

Da Sra. Leda Maria Seifrin, Coordenadora-Geral de Educação de Jovens e
Adultos do Ministério da Educação, acusando o recebimento do documento
"Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultas - Plenária Final".

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia das planilhas
que informam a transferência de recursos para os Fundos Municipais de
Assistência Social do Estado, destinados à manutenção dos Serviços
Assistenciais de Ação Continuada e da Rede Abrigo/2000, nos meses
indicados. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Mauricio Neto, Presidente do SINDIEXTR.A, fazendo um apelo
para que o Programa de Concessões Rodoviárias de Minas Gerais não seja
implantado sem ampla discussão prévia. (- A Comissão de Transporte.)

CARTÃO
Do Sr. João Batista Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro,

encaminhando cópia do trabalho intitulado "Criminalidade Violenta em Minas
Gerais - 1936-1997". (- A Comissão de Direitos Humanos.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.145/2000

Altera a Lei n° 12.186. de 1996, acrescentando a seu art. 100 inciso IV e o
§ 50

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.186, de 6 de junho de 1996, fica acrescido

dos seguintes inciso IV e § 5 0 , passando a ter a seguinte redação:
"Art. 1°- ...................................
IV - treinadores técnicos, mediante apresentação de carteira expedida pelo

Sindicato dos Treinadores, Preparadores Físicos, Empregados de Clubes,
Associações, Ligas e Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais -
SINDBOL.

§ 1°- ...........................................
§ 50 - A administradora dos estádios, o administrador ou a entidade

administradora responsável por evento realizado em praça de esportes de
propriedade do Estado determinará que, pelo menos, 50% (cinqüenta por
cento) das portarias em funcionamento estejam aptas para o ingresso dos
portadores de meia-entrada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1°de agosto de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Quando da publicação da Lei n° 12.186, de 616196, foram

beneficiados vários segmentos da sociedade importantes para o esporte no
Estado. Todavia, por uma razão ou por outra, foram esquecidos os técnicos
esportivos, atores de suma importância na prática desportiva e,
principalmente, nos esportes coletivos, dos quais é exemplo o futebol.

Esses profissionais, é certo, encontram nos estádios uma verdadeira sala
de aula, recebendo, por meio do acompanhamento prático das partidas entre
as equipes, as melhores instruções e ensinamentos. Por isso, queremos
inserir, por meio deste projeto, o inciso IV no art. 1 0 da lei que se quer alterar.

Além disso, aproveitamos o ensejo para aperfeiçoar o tratamento especial
dado aos estudantes que têm direito à meia-entrada nos eventos esportivos
citados. Ocorre que, no exercício desse direito, os estudantes são,
constantemente forçados a entrar por uma única portaria - quando muito,
duas - em que são aceitos os ingressos de meia-entrada. Esse fato, que
queremos abolir, tem resultado em situações nas quais os estudantes
acabam se ferindo, sendo pisoteados e agredidos, simplesmente por buscar
o exercício de um direito que a legislação lhes garante. O exposto ocorre,
inevitavelmente, nas partidas mais importantes dos campeonatos estaduais e
nacionais.

Por esse motivo, propomos a inserção do § 5 0 no art. 1°, determinando que
mais portarias sejam colocadas à disposição daqueles que ingressam nos
estádios pagando meia-entrada-

Por tudo que foi acima exposto, esperamos poder contar com o apoio dos
nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei, que, com
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certeza, tem grande alcance social, na medida em que incentiva as
atividades esportivas em nosso Estado.

- 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°1.146/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Taiobeiras, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Taiobeiras -, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2000.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais. Os
relevantes serviços prestados por essas entidades merecem grande
destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus dirigentes.
Sem possuírem um orçamento fixo sobrevivem de subvenções, de promoção
de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de Taiobeiras permitirá que a
entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.14712000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

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

dos Excepcionais - APAE de Bom Jesus do Galho -, com sede nesse
município-

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de julho de 2000-
Sebastião Navarro Vieira
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Justificação: São inegáveis os relevantes serviços prestados pela

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado. Essa
entidade merece grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevive
graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo
de seus dirigentes. Sem possuir um orçamento fixo, a instituição sobrevive de
subvenções, de promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de
pessoas caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de Bom Jesus do Galho
permitirá que a entidade se torne apta a alçar projetos maiores no
desenvolvimento de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares, para a
aprovação deste projeto-

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

REQUERIMENTOS
N° 1.562/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado

voto de congratulações com Antônio Geraldo Mendes e Fátima Celeste
Mendes, pela posse daquele como Governador 200012001 do Distrito LC-4
do Lions Clube, no dia 5/8/2000, e com Rubens Ribeiro da Silva (Governador
199912000) e Elce Matos Cruz, pelo trabalho realizado na gestão anterior. (-
A Comissão do Trabalho.)

Do Deputado Antônio Júlio, solicitando seja realizado ciclo de debates no
dia 291812000, com a finalidade de se discutir a situação dos servidores
estaduais e a Proposta de Emenda à Constituição n° 3912000. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (3) e Sávio Souza Cruz.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria Olivia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários da

Casa, é muito grave a situação da saúde pública em todo o Brasil. Com o
coração partido, doído mesmo, venho a esta tribuna para falar e cobrar ações
concretas relacionadas à saúde do povo mineiro. Como já disse várias vezes,
acredito nas intenções do Governador Itamar Franco, que deseja acertar, que
deseja o melhor para Minas Gerais. Porém, em virtude de muitas
dificuldades, não está conseguindo, pois, a todo instante, é obrigado a fazer
mudanças.

Na Secretaria da Saúde, não foi diferente. Hoje, está à frente daquela
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Secretaria o Gen. Freitas, a quem desejamos sucesso em organizar e
moralizar aquele órgão. Tenho a certeza de que o Secretário conseguirá
êxito, porque demonstrou grande experiência ao passar, ainda que por um
período muito curto, pela Secretaria de Recursos Humanos e Administração.
Sentimos os efeitos da sua ação ordenada, da sua disciplina de trabalho,
juntamente com seu Chefe de Gabinete, Cel. Duarte, que recebia a todos
indistintamente, procurando atender, dentro do possível, ás solicitações,
principalmente às dos Deputados.

Acreditamos, porque o Governador Itamar Franco também acredita, que o
nosso General, com o seu "staif', fará um belo trabalho à frente da Secretaria
da Saúde. O povo mineiro está sofrendo muito. Vemos, a todo instante, as
criticas, as cobranças relacionadas à saúde da população. O "Estado de
Minas", hoje, traz em sua primeira página: "Sem dinheiro, a saúde de Minas
Gerais vai à falência".

Em Curvelo, o Hospital Santo Antônio, que presta serviços ao SUS, na área
da hemodiálise, enfrenta uma situação grave, que não pode continuar. A
hemodiálise é vital, não pode ser negada a ninguém. No entanto, há vários
meses, aquele Hospital está gastando mais do que recebe, sendo que, a todo
instante, chegam mais pacientes da região, que devem ser recebidos, apesar
de a cota do Hospital já estar ultrapassada - ele não receberá, por aquele
paciente, um centavo a mais do SUS. Como resolver essa situação?

Temos necessidade de que esse programa seja estabelecido na área da
saúde. O trabalho deverá ser dividido em duas etapas. A primeira,
emergencial, para essas situações que necessitam de decisões urgentes. A
outra etapa deverá ser mais programada, mais demorada, ou seja, com
resultados a médio e a longo prazo. Dessa forma, o Secretário poderá
estabelecer as suas metas com mais tempo e segurança.

Assim, conseguirá um total êxito, que é o que desejamos a ele e a todos os
funcionários da Secretaria da Saúde. A saúde em Minas Gerais está
passando por esse desconforto. Essa situação foge ao controle de todos nós,
que somos cobrados a todo instante. E preciso haver uma solução efetiva
para essa questão e para tantas outras com relação à saúde no Estado. Mais
uma vez, lamentamos ver esta manchete: "Sem dinheiro, a saúde em Minas
Gerais vai à falência". Os hospitais não estão podendo aceitar os pacientes
do SUS. E um absurdo, essa discriminação. A Constituição garante a saúde
como direito do cidadão e dever do Estado. Na condição de Deputado
médico, mais uma vez, venho denunciar a situação daqueles que fazem
hemodiálise, os quais estão com os seus dias contados. Eles deveriam ter
um atendimento obrigatório por parte do Estado. Os hospitais estão tendo de
recusá-los.

Iniciamos a nossa CPI com relação aos fatos denunciados na Secretaria da
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Saúde. Meu partido, o PDT, indicou-me para fazer parte, como membro,
efetivo, dessa CPI. Além de investigarmos as denúncias de fraude, de
corrupção e de superfaturamento, temos a obrigação de determinar um
modelo de saúde, ou seja, uma solução para o sistema de saúde do Estado.
Os membros da Comissão estão unânimes com relação a esse caminho.
Estou alegre em poder colaborar com o nosso povo. Estamos aqui para isso,
juntamente com os demais membros dessa CPI. De uma maneira imparcial,
mas efetiva, buscaremos uma solução para a saúde. Não adianta apenas
participarmos de uma CPI, denunciando irregularidades que, muitas vezes,
tomam outros rumos, e, no final, não vemos os objetivos serem alcançados.
Nós, membros da CPI da Saúde, buscaremos uma solução para o problema
da saúde. Será importante também diagnosticar as mazelas, as dificuldades,
os abusos e os desvios, mas mais importante será dar um diagnóstico e
mostrar o caminho para que o povo de Minas Gerais tenha respeitados os
seus direitos com relação à saúde. Desejo à Secretaria, que está sob o
comando do Gen. Freitas, sucesso. Esperamos que, de acordo com o seu
sentimento humano, olhe com rapidez estas duas faces: uma é o diagnóstico
rápido de situações emergenciais. Deverá ser feito, nelas, um trabalho de
assistência. A outra face, que pode ser em médio ou longo prazo, é
estabelecer, após as auditorias e o diagnóstico, um trabalho efetivo pela
saúde em nosso Estado.

Ao encerrar minhas palavras, quero também dizer que estamos irmanados
com todos os companheiros da nossa CPI na área da saúde, para fazermos
um belo trabalho, dentro do tempo que for necessário. Foram estabelecidos
120 dias, mas que não pensemos em tempo: vamos pensar em fazer o
melhor trabalho possível para corrigir, definitivamente, essas situações,
estabelecendo um projeto real, concreto, objetivo e funcional que venha a
atender, em todos os níveis, preventivo ou terapêutico, as distorções da área
de saúde em nosso Estado. Não é mais possível aceitarmos isso. A toda
hora temos denúncias de jornais e de colegas Deputados a respeito dessas
ações. Temos que dar um basta a isso. Tenho certeza de que é o desejo do
Governador, do Sr. Secretário e de todos nós. Vamos trabalhar no sentido de
que todos possam dar sua colaboração. Essa CPI é fundamental para que
possamos buscar um caminho definitivo para a saúde em Minas Gerais.
Obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado antõnio Júlio.
• Deputado António Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz

aqui, hoje, não sei se seria um desabafo, um alerta ou apenas um
pronunciamento. O que nos deixa preocupados é ver que discutimos e
discutimos sobre segurança pública, e estamos vendo a sociedade cada vez
mais insegura por ações prematuras daqueles que comandam a área de
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segurança pública em Minas Gerais.

Quero dar o exemplo de Papagaios. E uma cidade do Oeste de Minas, com
16 mil habitantes; teve sua cela instalada no quartel da Polícia Militar, que só
tem 16 homens atuando, desativada. Isso deixou a cidade alarmada. É uma
cidade de porte médio que ficou totalmente desprovida de condições para
cuidar daqueles presos temporários de delitos imediatos. Estamos
preocupados porque a Policia Civil daquela cidade só tem um elemento, que
é o Delegado.

Será que, por um capricho dos que comandam a sociedade, terá que
pagar? Será que o Governo não está vendo o que vem acontecendo no
interior, ás vezes por ações isoladas da polícia, que diz estar cumprindo uma
ordem ou um mandado judicial para cumprir uma lei, sem ver as
conseqüências desse cumprimento? E isso que nos deixa preocupados e
indignados. Em Papagaios, quando qualquer pessoa é presa, a PM tem que
levar para Pitangui, sede da comarca, a 40km de estrada de chão, ou para
Pará de Minas, sede da seccional, que está a 60km. Nesse ínterim, nesse
vaivém, a cidade fica desprotegida. Lá existem apenas 16 homens para
cobrir as 24 horas.

Gostaríamos de alertar a Polícia Militar, o Secretário da Segurança Pública
e o Governo: Minas, a cada dia que passa, está ficando mais insegura. Minas
está deixando as coisas acontecerem. Vemos que, a cada dia que passa, a
Secretaria da Segurança Pública fala que é obrigação da Justiça, que fala
que é obrigação da PM, que fala que é obrigação da Segurança Pública.
Como fica a sociedade? Corno vamos deter as pessoas que cometem
pequenos ou grandes delitos? E isso que queria dizer aos nobres Deputados.
Gostaria que nossa fala pudesse chegar aos homens do Governo, porque
não vejo solução quando vamos tratar com os chefes, com os comandantes.
Parece que estão mais preocupados em dar satisfação a uma legislação que
existe, uma legislação que está aqui, na Assembléia, para ser modificada, e
ninguém quer assumir isso.

O Governador Itamar Franco precisa determinar aos órgãos de segurança,
tanto à Polícia Militar quanto á Civil, que assumam, num primeiro momento, a
responsabilidade pela guarda dos presos. Não é possível que uma cidade
como Papagaios fique sem ter onde, pelo menos num primeiro momento de
flagrante, abrigar os presos.

E sobre isso que queria alertar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque
estamos falando demais sobre segurança pública. A Assembléia, há pouco
tempo, realizou um grande seminário. Outro dia, o Governo promoveu uma
grande discussão. E, de discussão em discussão, a insegurança aumenta.
Estou chegando à conclusão de que ninguém quer resolver problema de
segurança pública no Estado. Ninguém está muito preocupado com isso.
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Todo o mundo está preocupado em fazer discurso e mostrar a legislação
que tem de cumprir, que tem de modificar. E daí? Precisamos é de ações
efetivas, de soluções.

E isso que me traz aqui. Gostaria que os Deputados refletissem sobre essa
questão, pudéssemos fazer uma ação política e mostrar ao Governo que a
segurança no Estado de Minas Gerais, a cada dia que passa, está mais
insegura. A cada dia que passa, a Polícia Militar está mais ausente. E isso
está nos deixando aflitos, preocupados, porque, a cada dia, a violência
aumenta.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro
Deputado Antônio Júlio, V. Exa. abordou muito bem uma das preocupações
que este Deputado vem defendendo da tribuna desde que tomou posse nesta
Casa. Esse jogo de empurra-empurra, seja do Secretário da Segurança
Pública, seja do Comandante-Geral da Polícia Militar, tem de acabar. E por
isso, Deputado, que defendemos a integração do aparelho policial. E por
vários motivos: traz economia para os cofres públicos; torna mais eficiente o
aparelho policial; acaba com picuinhas e divergências entre os dois
aparelhos; em nenhuma das policias consideradas de Primeiro Mundo, existe
Policia Militar e Civil - existe polícia estadual.

A partir do momento em que temos duas estruturas de polícia, duas
academias, duas centrais de policia, dois comandos distintos, tudo isso é
prejuízo para quem paga imposto, para o cidadão, para a pessoa que quer
uma segurança pública mais eficiente.

Então, dizemos aos pares desta Casa que não entenderam até o momento
o que é a Proposta de Emenda á Constituição n° 33 que ela trata da
integração das duas policias, para que aquelas duas engrenagens
encontrem-se, para que as Polícias Civil e Militar caminhem na mesma
direção: a prestação de serviço de segurança pública à população.

Nós concordamos em que temos de sair dos discursos. Cabe a nós,
parlamentares, além da função de legislar e de fiscalizar os atos do
Executivo, cobrar a mobilização da sociedade, bem como a dos demais pares
desta Casa. A proposta de integração está aí para ser votada. Infelizmente,
tivemos substitutivo solicitado pelo Comando da Policia Militar, que é
contrário à integração, ou seja, querem manter essa estrutura falida de dois
modelos de policia que sequer se sentam a uma mesa para trocarem
informações sobre a segurança pública ou para fazerem o planejamento do
combate ao crime. Muito obrigado a V. Exa.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado pelas palavras, Deputado Sargento
Rodrigues. V. Exa. é especialista nesse assunto. Também entendo que
temos de parar de fazer discursos e partir para a ação. O que V. Exa. disse é
o que estou dizendo agora. A PM prende, mas, como não é integrada à
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Policia Civil, ou entrega o preso para o Delegado, que não tem onde deixá-
lo, ou o leva para Pitangui a 40km de estrada de chão, ou a Pará de Minas,
que fica a 60km. E justamente isto que estou pedindo: que possamos discutir
e cobrar do Governo uma ação mais efetiva, porque não é possível
continuarmos dessa forma, sem comando e sem policiamento nas grandes
cidades.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, meu amigo Rogério

Correia, Sr. Secretário, Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos visitam
hoje nas galerias, telespectadores da TV do Legislativo, tevê que ajudamos a
criar. Estaremos na cidade do Serro no próximo sábado, ao lado do
Deputado Agostinho Silveira , para inaugurar mais uma retransmissora da TV
do Legislativo. Sonhamos há cinco anos, quando chegamos aqui, com a
criação dessa tevê para mostrar o nosso trabalho, o trabalho de cada um dos
Srs. Deputados desta Casa. Naquela época, ainda ficamos dois ou três
meses transmitindo uma programação gravada, mas, depois, conseguimos
trabalhar ao vivo não só para Belo Horizonte, mas também para todo o
Estado. Acho que estamos alcançando o que sonhamos há cinco anos.

Então, estaremos na cidade do Serro ao lado dos companheiros, dos
Deputados, inaugurando mais esse canal que mostra a cara, mostra a alma,
mostra o corpo da Assembléia Legislativa.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é sobre esse assunto que venho
falar. Venho levantar uma discussão sobre o que vem ocorrendo em todo o
Estado com relação aos órgãos da Loteria Mineira. Tivemos, Sr. Presidente,
há 60 dias, entendo eu, uma briga palaciana entre o Secretário Hargreaves e
o Ministro Dupeyrat, um querendo ser mais poderoso que o outro. Assim,
tentaram pegar, como bode expiatório no Estado de Minas Gerais, a Loteria
Mineira, que é subordinada à Casa Civil.
- Quando esteve nesta Casa o Secretário da Saúde, o Deputado Durval
Angelo - vou até me permitir falar na sua ausência - falou comigo que o
próximo a cair seria o Sr. Hargreaves, porque há algumas denúncias contra a
diretoria da Loteria Mineira. Disse que conhecia as denúncias, que são
anônimas e que chegaram a esta Casa, ao Palácio, à Casa Civil e ao
Ministério Público. Na mesma hora, o Governador pediu que fosse feita uma
auditoria, e não se encontrou nada, O Ministério Público, através do Sr. Toné,
trabalhou a fundo e conseguiu mostrar para a imprensa. O Governador, como
foi dito no dia, é um homem público e, como qualquer outro, não gosta de ver
seu nome no jornal. Assim, pediu a exoneração dos dirigentes da Loteria
Mineira.

Parou-se a venda do selo por causa de um contrato assinado no Governo
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Eduardo Azeredo com a Ivisa. Suspenso esse contrato, em Belo Horizonte!
na mesma hora, 480 pessoas, funcionários da Ivisa ficaram desempregados.
Logo após, acabava-se a cobrança do selo das máquinas de entretenimento,
máquinas "off-line", as chamadas caça-níqueis. O Governo parou de
arrecadar quase R$4.000.000,00 por mês.

A diretoria saiu e deixou no caixa da Loteria R$21.700.000,00. Isso ocorreu
há 60 dias. Com toda a investigação, não foi encontrado nada com relação à
diretoria anterior, e sim quanto ao contrato inicial. Esta Casa constituiu uma
comissão, que ainda não completou seu trabalho, presidida pelo Deputado
João Batista de Oliveira e cujo relator é o Deputado Alberto Bejani.

Fiz um apelo a ele naquele momento, pedindo que não agisse de forma
política. O Deputado Alberto Bejani, apesar de ser oposição ao Governador
Itamar Franco, garantiu-me que não levaria o negócio para o lado político.
Resultado: a Loteria parou de arrecadar, as máquinas continuaram
funcionando, foram feitas várias investigações e foram emitidos, por dois
Desembargadores mineiros e uma Juíza, três pedidos para a volta do selo. O
Presidente da Loteria, Sr. Patente, não acatou essa ordem judicial para a
volta do selo, voltando o Estado a arrecadar com as máquinas de caça-
níqueis, recorrendo a Brasília. O Ministério Público começou a pedir a
apreensão dessas máquinas e, não conseguindo, porque não existe uma
ordem judicial, agora investem junto à Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo
que seja feito um trabalho conjunto, porque essas máquinas estão
espalhadas por Belo Horizonte sem alvará de funcionamento.

Resumindo: como houve ausência da Loteria na ordenação de mercado e
na cobrança do selo, muitas máquinas clandestinas chegaram a Belo
Horizonte e a Minas Gerais. Alguns me diziam: "Deputado Alencar, foi feito,
pela criminalistica, um laudo comprado e falso em relação a essas
máquinas", mas não acredito nisso, porque considero a seriedade do Instituto
de Criminalistica de Minas Gerais, que é constituído por homens sérios.
Recebi mais 16 laudos de 16 Estados, e o argumento de que o laudo do
Instituto de Criminalistica daqui foi comprado, tentando deturpar a imagem
desse instituto, não existe, porque, em 16 Estados, o mesmo laudo, referente
à mesma máquina, mostra que ela não é jogo de azar, mas máquina de
entretenimento.

E agora o Ministério Público faz isso. Faço um apelo ao Ministério Público
para que faça em Belo Horizonte o que foi feito na cidade de Juiz de Fora e
em mais 19 cidades de Minas Gerais. Existe somente um Ministério Público
para Minas, e não vários, e acho que o pensamento de 20 cidades pode ser
igual ao pensamento de Belo Horizonte. Hoje, na cidade de Juiz de Fora e
em mais 19 cidades do Estado foi feito um termo de compromisso, um
acordo, dizendo que, mensalmente, as firmas se comprometerão a depositar



96
em valor, em Juiz de Fora, no Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, a quantia de R$20,00 por máquina. Esse acordo foi assinado
pelo titular da 13a Promotoria e da 18a Promotoria da cidade de Juiz de Fora,
o Sr. Otônio Ribeiro Furtado, Promotor de Justiça.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço um apelo ao Ministério Público
para que faça em Belo Horizonte e em todas cidades de Minas Gerais o que
foi feito na cidade de Juiz de Fora e em mais 19 cidades pelo Ministério
Público. Sempre defendi o jogo, acho que o jogo existe em todo o Brasil,
existe em nossa Capital, e digo isso com muita tranqüilidade desta tribuna,
como Deputado Estadual. Existe jogo do bicho, e é hora de legalizá-lo e
arrecadar impostos, porque bicheiro não é bandido, é trabalhador como outro
qualquer, porque o jogo ilegal não atende ninguém. Pergunto a este Plenário:
a quem atende o jogo clandestino? O jogo do bicho já passou do tempo de
ser legalizado. Essas máquinas estavam legalizadas, e a arrecadação era
feita pela Loteria, estava sendo ordenado.

Minas Gerais deu um exemplo para todo o Brasil. Hoje, em todo o Pais as
máquinas estão legalizadas, aqui em Minas também estavam, mas
infelizmente, com a atitude do Ministério Público e do Presidente da Loteria
Mineira, a quem respeito como advogado, como aposentado do Ministério
Público, como pai de família e com a dignidade que sempre teve, mas não
como Presidente da Loteria. Quem tem de ser Presidente de uma Loteria
Mineira - e ai falo ao Deputado Sávio Souza Cruz, Líder do Governador
Itamar Franco, que não sabe o que está se passando -deve pelo menos
gostar de jogo e pelo menos entender de jogo, saber que o jogo é uma
realidade.

Por isso, venho a essa Tribuna pedir a legalização do jogo de bicho e de
todos os jogos no Estado. Assim, vamos voltar àquela campanha da
Constituinte: "Não jogue o seu dinheiro fora!". Quantos saem do País para
jogar no exterior. Joguem aqui no Brasil. Falo isso com tranqüilidade, porque
essa postura da legalização atende a poucos que estão nos jogos
clandestinos, que estão ã margem da lei e à margem da sociedade.

Você, telespectador que me assiste e você, colega Deputado, sabem que o
jogo existe. Então, que cobrem o imposto devido, porque, em Minas Gerais,
graças a Deus, o jogo não está envolvido com o tráfico de drogas ou outras
coss. O jogo aqui é só jogo e já passou da hora de legalizá-lo. Entendo que
a o' .ienação e a fiscalização do mercado têm que acontecer e que o Estado
continue arrecadando o que lhe for devido. Que o Ministério Público faça em
Belo Horizonte o que foi feito em 20 cidades em toda Minas Gerais.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro colega Deputado
Alencar da Silveira Júnior, V. Exa. citou-me como Presidente da Comissão
Especial que está analisando as questões da Loter.' Mineira e por isso
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gostaria de trazer algumas informações.

A Comissão está analisando os fatos, e o relatório deve ser apresentado na
semana que vem, mas o que podemos concluir é que essas máquinas,
chamadas "off-line", consideradas de diversão e!etrõnica, porque dependem
da habilidade de quem as manuseia, precisam ser regulamentadas, porque o
que está acontecendo é uma invasão de máquinas que vêm viciadas do Rio
de Janeiro, São Paulo e do Espírito Santo e que são, às vezes, fruto de
contrabando.

Se essa atividade for mantida em Minas Gerais, será necessária a sua
regulamentação por lei, votada nesta Casa, porque essas máquinas já estão
alimentando o crime organizado, estão começando a provocar crimes como
assalto a mão armada e receptação, e já morreram algumas pessoas em
razão desse tipo de ilícito.

Nossa proposta é que seja feito um contrato de locação dessas máquinas
entre a empresa e o comerciante, com a obrigatoriedade de que a pessoa
compre no balcão uma ficha, porque aí o comerciante vai saber que não está
vendendo para um menor; que as máquinas tenham um selo e sejam
emplacadas como um veículo e que aquele documento só sirva para aquela
máquina.

Portanto, se aquela máquina for roubada, ninguém poderá fazer sua
locação em outro estabelecimento. Do jeito que está, Minas Gerais virou um
paraíso da contravenção. O paraíso do ilícito, com 45.000 máquinas
clandestinas, tomando o dinheiro do povo, inclusive máquinas viciadas, sem
dar chance de ganho a quem a está usando.

Nossa proposta é que haja uma perícia técnica que avalie cada máquina,
com um laudo para ver se contém aquilo que especifica do lado de fora.

Se essa atividade fosse mantida, é possível que houvesse contribuição
para o Governo do Estado, que poderia arrecadar recursos para a área social
e retirar os bandidos que operam a maioria dessas máquinas. Muito
obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de agradecer a
colaboração do Deputado João Batista de Oliveira e lembrar aos Deputados,

o ao Sr. Presidente, às galerias, aos telespectadores que a diretoria passada
estava fazendo tudo isso. As máquinas estavam sendo fiscalizadas. Só havia
12 mil máquinas no Estado. Com a saída da diretoria antiga da Loteria

o Mineira e com o fim do selo, o que aconteceu? Máquinas de outros Estados
,fl invadiram Belo Horizonte, invadiram Minas Gerais.
o	Estou fazendo um apelo ao Governador e ao Ministério Público para que
o respeitem os 486 empresários, respeitem os trabalhadores dessas máquinas,

que estavam cadastradas e eram fiscalizadas pela Loteria. O Presidente que
lá está não quis atender a uma ordem judicial e voltar com a cobrança do
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selo, com a fiscalização e com o ordenamento do mercado. Tudo isso
colocado pelo Deputado João Batista de Oliveira estava sendo feito na
Loteria, mas, infelizmente, o Ministério Público e o atual Presidente
conseguiram acabar com tudo. Acho que a diretoria antiga e a população têm
de ser respeitadas. Acima de tudo, empresários que acreditaram no Governo
Itamar Franco, acreditaram na Loteria do Estado, acompanharam a
convocação para esse novo mercado, que já estava há quase dois anos em
Belo Horizonte, merecem respeito. Se ontem podia, por que hoje não?

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

assunto que trazemos aqui, hoje, diz respeito às penitenciárias e às guardas
de cadeias públicas do Estado. Para que possamos abordar esse assunto,
seria bom que esclarecêssemos ao público a parte legal da coisa. Há
determinação do Governo do Estado para que a Policia Militar faça a guarda
externa do "Cadeião da Gameleira". Sabemos que isso não é função da
Policia Militar. Repito: não é função de polícia tomar conta de preso. Quem
tem de tomar conta de preso é a Secretaria da Justiça. O policial não foi
preparado para isso. A legislação também não ampara esse tipo de
policiamento. Não há legislação, quer federal, quer estadual, nem
regulamentos internos que amparem esse tipo de guarda de cadeia.

Gostaríamos de falar da ação que diz respeito a essa guarda de cadeia.
Trata-se do R-100 e do R-200. O R-200, aprovado pelo Decreto Federal n°
88.777, de 3019183, estabelece, no seu art. 2 0, os conceitos e a competência
para efeito do Decreto n°667, de 217169, que reorganiza as Polícias Militares
dos Estados e territórios, e o item 27, conceito de policiamento ostensivo. Em
seguida, define os tipos desse policiamento, incluindo "de segurança externa
dos estabelecimentos penais do Estado". Esse decreto e o próprio
regulamento pertenceram ao Governo Militar, que reorganizou as Policias
Militares dos Estados e territórios, com subordinação direta ao Exército
Brasileiro, por via da Inspetoria Geral, que pertencia ao EM-EB.

Ocorre, porém, que, com a instituição da Assembléia Constituinte,
estabeleceu-se, no Brasil, o estado de direito, promulgando-se a Constituição
Federal e, no ano seguinte, a Constituição do Estado de Minas Gerais, sendo
assim definidos os órgãos, as instituições e os Poderes do Estado, em ordem
jurídica e autónoma, sendo que, no art. 65, encontra-se estabelecida a
oportunidade para a criação da lei complementar dos servidores públicos
militares (Estatuto, § 20, inciso III) e a Lei Orgânica da Policia Militar, para as
quais, até hoje, não foi apresentado projeto.

Nesse ponto, aproveitamos para cobrar do Governador que o projeto
tramite da forma mais rápida possível, porque os militares do Estado
aguardam ansiosamente o envio do projeto de lei do Estatuto dos Militares
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Estaduais.

Ainda é seguido pela Policia Militar, hoje, a critério do Comandante-Geral,
ou do Governo do Estado, com o devido apoio legal, ou seja, o R-100 e o R-
200, que eram editados pelo Exército brasileiro, que ainda tinha a inspetoria
geral sobre as Polícias Militares, já caíram ou estão derrogados. Portanto,
não existe legislação que ampare o fato de a Policia Militar fazer guarda
externa de presídio ou de qualquer cadeia pública.

Na prática, temos 2.070 policiais envolvidos na segurança externa de
cadeias públicas e presídios. Hoje, o salário inicial do policial militar é de
R$900,00, enquanto o do Agente Penitenciário é de R$694,00. O montante
gasto pela PMMG com os 2.070 policiais é de R$1.863.000,00 mensais,
enquanto que, com Agentes Penitenciários, seria de R$1.436.580,00. Sendo
assim, se substituíssemos os policiais militares por Agentes Penitenciários,
teríamos uma economia de R$426.580,00 mensais, o que, num ano,
significaria uma economia de R$5.140.000,40. Esse é o valor que o Estado
está deixando de economizar. Além disso, o Estado está dirigindo mal seus
recursos humanos. Devemos ressaltar, ainda, que não temos apenas
Soldados da Policia Militar prestando essa guarda de cadeia. Temos também
Cabos, Sargentos, Subtenentes e até Capitães nessa função, como acontece
nas Penitenciárias de Unai, de Paca, em Governador Valadares, e de Ipaba e
no Presídio de Santa Teresinha, em Juiz de Fora. Temos companhias
comandadas por Capitães da Polícia Militar. Sendo assim, se fôssemos
colocar os valores exatos no papel, teríamos uma economia de
R$8.000.000,00 a R$10.000.000,00 por ano, com a substituição dos policiais
por Agentes Penitenciários.

Sr. Governador, não estamos aqui apenas criticando a forma como vem
sendo feita essa segurança no "Cadeião" da Gameleira. Estamos apenas
passando para V. Exa. que não existe amparo legal para que a Policia Militar
continue a fazer esse tipo de policiamento e que o Estado poderia estar
gastando muito menos, direcionando os recursos para a reestruturação da
Secretaria da Justiça, abrindo concurso público para Diretores,
estabelecendo uma carreira e retirando essas indicações políticas de
Diretores, que, segundo pudemos constatar por meio da CPI do Narcotráfico,
têm dado muitos problemas para o setor penitenciário. Assim, a Secretaria da
Justiça poderia estar prestando serviço de melhor qualidade.

Não incluímos, nesta pequena explanação, os gastos com equipamento e
viaturas da Policia Militar, O que seria melhor para o Governador? Não seria
reestruturar a Secretaria da Justiça? Não seria economizar cerca de
R$10.000.000,00 por ano?

Gostaríamos ainda de mostrar que crimes bárbaros estão acontecendo não
só em Belo Horizonte, mas também na região metropolitana. Este jornal traz
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que, em torno do Anel, 5 corpos foram encontradas e 13 pessoas estão
desaparecidas. Esses são crimes bárbaros. Se tivéssemos viaturas da
Polícia Militar e 2.070 homens a mais reforçando o policiamento, utilizando os
que estão em desvio de função pública, esses crimes, com certeza, cairiam,
e o policiamento estaria sendo empregado no local devido.

Hoje, fui procurado pelo Sr. João Rodrigues Filho, pai daquela menina de 9
anos que foi morta no Bairro Tejuco, em Esmeraldas. Está desesperado.
Encaminharemos oficio ao Secretário da Segurança Pública e ao
Comandante-Geral da Policia Militar, porque o marginal Gilberto Fernandes
da Silva fugiu da cadeia pública de Esmeraldas, e aquele pai está
desesperado, não sabendo a quem mais recorrer. Portanto, fica o nosso
apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao Comando-Geral da Polícia
Militar. Esse bandido tem de ser preso novamente. Esse homem acabou com
uma família. Além de estuprar aquela criança de 9 anos, matou-a com
requintes de crueldade.

Isso aconteceria se tivéssemos melhor policiamento em Esmeraldas? O
policiamento daquela região está subordinado à companhia de Neves, onde
existem quatro penitenciárias. Assim, 60% do efetivo da Polícia Militar, em
Neves, está destinado a fazer policiamento de guarda interna. Hoje, ficamos
sabendo que a Polícia Militar mudou a escala de serviço. Então, o policial
está passando 8 horas dentro de uma guarita sem poder locomover-se. Esse
é outro absurdo, pois, além do desvio da função pública, esse horário de
trabalho está acima do que é permitido pela legislação trabalhista.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, em
meu nome e no da Bancada do PMDB, cumprimento V. Exa. não só por seu
pronunciamento, mas também por sua atuação política nesta Casa, em
defesa da segurança pública e de outras questões importantes para a
sociedade mineira. Portanto, temos muito orgulho e satisfação por termos um
companheiro tão combativo,

Ontem, V. Exa., juntamente com este Deputado, capitaneados pelo
Presidente da Casa e pelo ilustre Deputado Márcio Kangussu, esteve em
Brasília, denunciando o fato de o Governo Federal haver excluído Minas do
Projeto IDH-14. Os Ministros Aluisio e Pedro Parente tentaram nos convencer
dos critérios, mas perceberam, posteriormente, que Minas não pode ficar de
fora desse programa. Comprometeram-se, então, a fazer essa avaliação
dentro de 15 dias. Assim, cumprimento de forma especial o Deputado Márcio
Kangussu, que levantou tal questão nesta Casa, e o nosso Presidente.

De acordo com os dados trazidos por V. Exa., farei comentários sobre uma
questão, que eu, enquanto Vereador por 16 anos por Belo Horizonte,
levantei. Cheguei até a apresentará Casa um projeto de lei, que foi aprovado
em 1 0 turno. Depois, por causa da minha ausência, poiso povo de Minas quis
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que eu aqui estivesse coma Deputado, esse projeta foi derrotado. No
entanto, acredito que a guarda municipal é uma solução - embora não
definitiva - que poderia minimizar o problema da segurança pública. Se esse
contingente de patrulhas, que foi relatada por V. Exa., em vez de ficar em
frente a uma escola, pois é uma polícia militarizada, estivesse nos becos,
tenho a certeza de que essa questão seria minimizada. A guarda municipal
iria complementar as ações da Policia Militar.

Assim, insisto nessa tese. A Deputada Federal Maria Elvira, nossa
candidata a Prefeita, conforme as pesquisas, ultrapassou o Deputado Federal
Cabo Júlio, que estava em terceiro lugar, já está colando no segundo lugar,
vai para o segundo turno e ganhará as eleições. Implantaremos a Guarda
Municipal em Selo Horizonte.

Tenho a certeza disso porque estudei esse assunto ativamente enquanto
fui Vereador em Belo Horizonte. Essa solução não é definitiva, mas é uma
das soluções. Parabéns a V. Exa. pelo seu pronunciamento! Conte comigo
em todas as ações que V. Exa. trouxer, porque serão, sem dúvida alguma,
meritórias e importantes para a coletividade mineira.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos a intervenção do
Deputado Márcio Cunha, que nos lembrou da intervenção dos Deputados
desta Casa em Brasília, no que diz respeito aos municípios do Mucuri, do rio
Doce, do Jequitinhonha e do Norte de Minas, que ficaram fora do IDH 14.

Deputado Márcio Cunha, apesar de haver opiniões divergentes quanto à
guarda municipal, no momento oportuno, faremos um debate, dispondo de
mais tempo. A secretária Josélia Mara dos Santos foi encontrada morta
próximo ao Bairro Agua Branca. Se houvesse um policiamento com mais
homens nas ruas, talvez não houvesse essa noticia trágica. Por essa razão,
mais uma família está sentindo essa dor. Há 140 policiais militares
destinados a fazer guarda da cadeia pública do CERESP. Esses policiais
foram treinados e preparados para o combate ao crime nas ruas. Eles não
deveriam estar tomando conta de presos. Aquele que prende não pode tomar
conta dos presos. A população e o Governo já sabem disso. Estamos
enviando ao Governador do Estado essas sugestões para que possa
entender que não estamos apenas criticando a forma de administrar os
recursos humanos da segurança pública, mas estamos também dando
sugestões e buscando soluções para que ponha fim nessa novela, estruture
a Secretaria de Interior e Justiça e retire os policiais militares da guarda dos
presídios e das cadeias públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
0 Sr, Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
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passa a2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência torna sem efeito o recebimento do Projeto de Lei

Complementar n° 32/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, publicado no
"Diário do Legislativo" de 31812000, uma vez que a mesma proposição foi
recebida como Projeto de Lei Complementar n° 3112000, publicado em
29/6/2000.

Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 2000.
Rogério Correia, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Em atenção a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, em que

solicita que o Projeto de Lei n° 1.07612000, do Governador do Estado, passe
a tramitar em regime de urgência, conforme solicitação contida na Mensagem
n° 11912000, em que o projeto foi encaminhado a esta Casa, e considerando
o encerramento da tramitação do Projeto de Lei nó 978/2000, com sua
aprovação em redação final, a Presidência decide adotar, a partir desta data,
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei n° 1.07612000, que
dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde
de Minas Gerais e dá outras providências; e reformar despacho anterior, de
modo que a matéria passe a tramitar com fulcro no art. 208 do Regimento
Interno.

Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 2000.
Rogério Correia, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Sr.
José Luciano Pereira para Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF. (Mensagem n° 12412000.) Pelo PMDB: efetivo -. Deputado Ivair
Nogueira; suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PSDB: efetivo -
Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PDT: efetivo
- Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes-' PFL:
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Eduardo Hermeto; pelo
PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado João
Paulo. Designo. A Area de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 43/2000, do Deputado Hely Tarqüínio
e outros, que acrescenta o § 40 ao ad. 74 da Constituição Estadual. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Paulo
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Pettersen; pelo PSDB: efetivo - Deputada Mauro Lobo; suplente -
Deputado Aílton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputada Bené Guedes; suplente
- Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PFL: efetivo - Deputado Rêmolo
Aloise; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PSD: efetivo- Deputado Djalma
Diniz; suplente - Deputado Irani Barbosa. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3), em que solicita sejam o Projeto de Lei
Complementar n° 2512000 e os Projetos de Lei n

o
s 1.014 e 1.01612000

encaminhados às comissões seguintes entre aquelas a que foram
distribuídos, uma vez que as comissões em que se encontram perderam o
prazo para emitir parecer.

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 7, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

As dez horas do dia quinze de junho de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, Agostinho Silveira,
Antônio Genaro e Maria Tereza Lara, 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 Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem peia constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei complementar n° 2612000 (relator: Deputado Ermano Batista) e
dos Projetos de Lei n

os 95412000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Antõnio Genaro, em virtude de redistribuição); 1.002 e 1.07412000
este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.025 na forma do
Substitutivo n° 1 e 1.04312000 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); e o
parecer que conclui pela inconstitucional idade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei Complementar n° 2712000 (relator:
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Deputado Agostinho Silveira). Os Projetos de Lei n os 1.005, 1.039, 1.057,
1.024 e 1.05512000 não foram apreciados; os três primeiros em virtude da
aprovação de requerimentos solicitando fossem retirados da pauta, e os dois
últimos em virtude de pedidos de prazo pelos relatores. Passa-se á fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 777199 e 995/2000
(relator: Deputado Antônio Genaro); 886 com a Emenda n° 1, 1.027, 1.028
1.031, este com a Emenda n° 1 e 1.033/2000 (relator: Deputado Antônio
Júlio); 927 e 1.032/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 95612000
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 982 e 1.03412000, este com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se á fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão com a presença dos componentes do
grupo de trabalho instituído com a finalidade de consolidar e sistematizar a
legislação estadual, sob a coordenação do Deputado Eduardo Brandão. Nos
termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei Complementar n° 2712000 ao Plenário para inclusão do
parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené

Guedes.
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia cinco de julho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Alvaro Antônio, lvair Nogueira e Olinto Godinho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Oiinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Alvaro
Antônio, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e dá ciência do recebimento de ofícios do Sr. Nelzio de Assis. Chefe do
60 DRF-MG, e da Deputada Federal Maria Elvira. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
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parecer (relator: Deputado Ivair Nogueira) sobre o Projeto de Lei no
98412000, o qual conclui pela aprovação da matéria. Passa-se à 2 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenária. Após discussão e votação, é aprovado
o Projeto de Lei n° 1.02712000. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 1.514/2000, da Comissão de Defesa do Consumidor. Após
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 624199, do Deputado Anderson Adauto. Passa-se à 38 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez,
requerimentos dos Deputados Bilac Pinto (3) solicitando que se oficie ao
Presidente da Câmara Federal para que encaminhe á Comissão informações
referentes à destinação das verbas do Orçamento Federal para Minas
Gerais, em relação aos outros Estados da Federação, exercício de 1999 e
2000, com os respectivos demonstrativos em percentuais do que foi orçado e
do que foi liberado; solicitando que se formalize convite à Assessora Técnica
da CBTU-Superintendência Regional, Sra. Madalena Franco Garcia, para
que participe de reunião com membros da Comissão, para prestar
esclarecimentos sobre os recursos orçados e liberados para as obras do
Metrã em Belo Horizonte; e que seja enviado ofício ao Presidente da CBTU,
Sr. Luís Otávio Mota Valadares, para que encaminhe à Comissão
informações contendo o percentual dos recursos orçados para as obras do
Metrô de Belo Horizonte, bem como o montante já liberado e o motivo da
demora nas liberações dos referidos recursos. 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, 2 de agosto de 2000.
Alvaro António, Presidente - Bilac Pinto - Ambrósio Pinto.

ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DA SAÚDE
Às nove horas e quinze minutos do dia seis de julho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Edson Rezende, HeIy Tarqüínio, Paulo Piau e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Rêmolo Aloise.
Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado Hely
Tarqüinio, declara aberta a reunião e informa que esta se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, determina
a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Doutor Viana a
atuar como escrutinador. Procedendo-se à contagem dos votos, registram-se
cinco cédulas de votação, sendo eleito Presidente o Deputado Hely Tarqüinio
e Vice-Presidente o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, ambos com cinco
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depositada, designa como relator o Deputado Edson Rezende e sugere que
as reuniões ordinárias sejam realizadas às quartas-feiras, às 15 horas, o que
é aprovado pelos parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, conv a os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a <vratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2000.
Hely Tarqüinio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Edson Rezende -

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Marco Régis - Doutor Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.00712000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 1.00712000
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Escola Infantil Pequeno
Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto na
forma em que foi apresentado, dar-se-á prosseguimento à tramitação.

Assim, cabe a esta Comissão apreciá-lo em caráter conclusivo, de acordo
com o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, ambos do Regulamento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos, cuja

finalidade principal é, preventivamente, abrigar crianças e adolescentes
desamparados, com propensão ao ingresso numa vida de infração e
delinqüência juvenil. Suas atividades têm como base a ética e a cidadania, de
forma a propiciar um ambiente saudável, o mais próximo possível do de uma
família bem-estruturada e harmônica.

Evidencia-se, pelo trabalho de seus voluntários, o desenvolvimento
psicológico e sociopedagógico dos assistidos, o que justifica a declaração de
sua utilidade pública.

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

1.00712000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 2000
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.08412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo criar a Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro, a ser concedida a
pessoas físicas ou jurídicas que se tenham destacado em atividades que
contribuíram para o desenvolvimento do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 101612000, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para, nos termos do art. 102, III, "a', do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A instituição de homenagem cívica, além de não figurar entre as

competências privativas da União, relacionadas no art. 22 da Constituição
Federal, é de competência remanescente do Estado, conforme se depreende
da norma estatuída no § 1 0 do art. 25 do mesmo Diploma, o qual ora
transcrevemos:

"Art. 25- ....................................................
§ 1 0 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição".
Vale esclarecer, ainda, que o art. 66 da Constituição Estadual, ao enumerar

as matérias de iniciativa exclusiva de cada um dos órgãos ou autoridades
estaduais, não inclui a instituição de medalha entre aquelas reservadas ao
Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, infere-se que é lícito ao parlamentar
deflagrar o processo legislativo de matéria dessa natureza, embora apenas
ao Governador do Estado seja permitido conferir as condecorações ou títulos
honoríficos, de conformidade com o estatuído no art. 90, XVII, da Cada
mineira. A esse respeito, lembramos que o art. 30 da proposição atende a
essa exigência constitucional.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.084/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Bené Guedes.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

30/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado Edson Rezende, dispõe sobre a

concessão de autorização especial a servidor do Quadro do Magistério para
freqüentar curso de licenciatura plena e dá outras providências.

Publicado em 61512000, o projeto foi distribuído a esta Comissão, nos
termos do art. 192, c/c o ad. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.
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Fundamentação

A proposição tem por escopo conceder ao servidor do Quadro do
Magistério Público do Estado que possua o curso de magistério em nível
médio autorização especial para se afastar do serviço sem prejuízo da
remuneração, enquanto estiver freqüentando curso de licenciatura plena,
desde que este se relacione com o cargo exercido pelo solicitante em caráter
efetivo, atenda à necessidade e conveniência do Sistema Estadual de Ensino
e tenha autorização dada pelo Conselho Nacional de Educação - CNE - ou
pelo Conselho Estadual de Educação - CEE-

Segundo o autor do projeto, o objetivo é criar condições efetivas para o
cumprimento do disposto no art. 87, § 40, da Lei n° 9.394, de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Nos termos do "caput" do referido artigo, "é instituída a Década da
Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei", e, nos termos
de seu § 40, "até o fim da Década da Educação, somente serão admitidos
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em
serviço".

Para que lhe seja concedida a autorização especial, o servidor deverá
requerê-la ao Secretário de Estado da Educação, por meio de formulário
próprio, devendo constar no processo os documentos a que se refere o art.30

Segundo a proposição, a Superintendência de Recursos Humanos - SRH -
divulgará o número de autorizações especiais a serem concedidas, a ser
publicado anualmente no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Constam ainda no projeto medidas relativas à seleção dos candidatos, à
contraprestação de serviço pelo servidor após o término do curso e à
revogação da autorização por solicitação do servidor.

A concessão de autorização especial já é prevista no art. 90 do Estatuto do
Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais - Lei n° 7.109, de
1977 -, para participação em congresso ou reunião científica e em cursos de
pós-graduação, ressaltando-se o curso de habilitação para atender a
programação de iniciativa do sistema. Assim, a matéria em exame se
coaduna com tal artigo, constituindo forma de complementação legal.

Considerando-se, portanto, a legislação supracitada, a proposição está em
consonância com as diretrizes da educação.

Entretanto, à luz da Constituição Estadual, dois aspectos devem ser
ressaltados, relativos à competência desta Casa para apresentar tal matéria
e aos órgãos executivos a que se refere a proposição.

Com efeito, nos termos do art. 66, "c", e do art. 90, inciso XIV, da Carta
mineira, compete ao Governador do Estado, em caráter privativo, deflagrar o
processo legislativo no que diz respeito ao regime jurídico de servidor
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público, bem como dispor, na forma
atividade do Poder Executivo.

Quanto á iniciativa, a própria Carta
20, que a sanção expressa ou tácita st
processo legislativo.

No entanto, no que concerne à dei
Poder Executivo, a proposição será
independência desse Poder. Assim, p
para suprimir a atribuição de competên

Ressalte-se, finalmente, que, após o
poderá ser aprimorada, quanto ao niéri

Concluímos, portanto, pela juric
Projeto de Lei Complementar n°
seguir apresentado.

O Capitulo V do Titulo V da Lei n° 7
contém o Estatuto do Pessoal do Magis

A Assembléia Legislativa do Estado d
Art. 1 0 - O art. 90 da Lei n°7.109, de

dos seguintes inciso V e § 3 0 a 80.

"Art. 90- .....................................
V - freqüentar curso de licenciatura ph

§ 30 - O servidor poderá protocolizar
de que trata o inciso V até os dias 30
ano, sendo que o processo de solicitaç

- requerimento em formulário próprio
li - parecer conclusivo quanto à con'

no curso, fornecido pela autoridade corr
III - declaração de efetivo exercíc

fornecida pelo órgão de lotação do serv
IV - documentação da instituição resp
a) aceitação do solicitante como alunc
b) informação sobre a situação lega

Educação - CNE - ou no Conselho Esta
c) autorização de funcionamento emit
V - proposta de contraprestação de

política educacional em vigor.
§ 40 - Somente será concedida a aut

V deste artigo ao servidor que possa c

lei, sobre a organização e a

ira dispõe, por meio do art. 70, §
a iniciativa do Poder Executivo no

ão das atribuições dos órgãos do
rimorada de forma a respeitar a
omos, ao final, o Substitutivo n° 1,
a órgãos do Poder Executivo.
ame preliminar, a proposição ainda
pelas comissões competentes.

constitucional idade e legalidade do
1 na forma do Substitutivo n° 1, a

VO N°1
09, de 13 de outubro de 1977, que
rio Público do Estado de Minas.
Minas Gerais decreta:

de outubro de 1977, fica acrescido

solicitação de autorização especial
e julho e 15 de dezembro de cada
será constituído de:

da participação do servidor

na função especifica do cargo,

nsável pelo curso, comprovando:
ou comprovante de matricula;
do curso no Conselho Nacional de
ual de Educação - CEE -;
Ia pelo CNE ou pelo CEE.
serviços, conveniente e adaptada à

o especial de que trata o inciso
a contraprestação estabelecida
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no parágrafo seguinte antes do implemento do tempo máximo exigido
para sua aposentadoria.

§ 51 - O servidor beneficiado com a autorização especial de que trata o
inciso V deste artigo prestará serviços ao Sistema Estadual de Ensino pelo
tempo equivalente ao do afastamento concedido para freqüentar o curso,
observando-se o seguinte:

- a contraprestação de serviços será iniciada no prazo máxima de trinta
dias após o término do curso e será cumprida pelo servidor na escala onde é
lotado, na atividade de magistério;

II - para efeito de contraprestação de serviço, não se computará como de
efetivo exercício o tempo de licença de saúde, férias-prêmio e licença pelos
arts. 176 e 186 da Lei n°869, de 5 de julho de 1952;

III - no decorrer do período de contraprestação de serviços o servidor não
terá direito à licença concedida nos termos do art. 179 da Lei n° 869, de 5 de
julho de 1952, à adjunção nem à disposição, com ou sem ônus para o
Estado;

IV - o não-cumprimento da contraprestação de serviços assumida pelo
servidor implicará ressarcimento aos cofres públicos da importância
equivalente ao somatório da remuneração percebida durante o período de
afastamento.

§ 60 - Será constituída Comissão Especial para seleção dos candidatos à
concessão da autorização especial de que trata o inciso V e
acompanhamento dos cursistas, conforme os critérios definidos por este
artigo.

§ 70 - Será divulgado, anualmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado
o número de autorizações especiais a que se refere o inciso V a serem
concedidas no próximo exercício.

§ 8° - O servidor poderá solicitar a revogação da autorização especial de
que trata o inciso V mediante pedido dirigido à autoridade competente,
contendo:

- nome completo, número do MASP, habilitação profissional;
II - período concedido e data da publicação do ato de concessão;
III -justificação da necessidade da revogação;
IV - atestado de freqüência do período cursado, fornecido pela instituição

que ministrar o curso.
§ 8° - O afastamento para prestação de serviços impostos por lei dar-se-á

sob a forma de autorização especial.
Art. 2° - O art. 92 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de 1977, fica acrescido

do seguinte parágrafo único:
"Ar-t. 92- .............................................
Parágrafo único - 0 servidor deverá aguardar a publicação do ato da
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concessão especial de que trata esta lei.
Art. 30 - O Poder Executivo regulamc

dias contados da data de sua publicaçâc
Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data
Art. 5°- Revogam-se as disposições ei
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2
Ermano Batista, Presidente - Antõnio (

Guedes - Adelrno Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO

Comissão de Consl

De autoria do Deputado Edson Rez
institui o Programa Saúde na Escola, nc
com a finalidade de proteger a saúde,
problemas manifestados pelos alunos ne

Publicado no 'Diário do Legislativo &
esta Comissão para ser analisado
constitucionais e legais, nos termos do
Regimento Interno.

Fundamei
A proposição tem por objetivo garE

estudante e possibilitar que ele receba
preventivos de problemas nas áreas
saneamento, de doenças transmissiveh
elaboração de programas, projetos e
solução, adequada á realidade de cada
inserida, dos problemas diagnosticado
projetos com a participação da com
reorientação das ações planejadas-

0 art. 30 do projeto relaciona, em 12
observado nas escolas, em conformidad

Nos artigos seguintes, o projeto cria
desempenhada por servidor do Quadro
o regime jurídico desse servidor e estab
de Estado da Educação, que deverá flrr
organizações da sociedade civil com vist
propostas no Programa.

A competência para legislar sobre
concorrente entre a União, os Estadc
primeira legislar sobre normas gerais,
fine", do art. 24 da Carta Magna.

esta lei no prazo de sessenta

e sua publicação.
contrário.

relator - Antônio Júlio - Bené

OJETO DE LEI N°1.000/2000
içãoeJustiça	-

-ide, o projeto de lei em epígrafe
âmbito da rede estadual de ensino,
iagnosticar e analisar os principais
i matriculados.
61512000, foi o projeto distribuído a
quanto aos aspectos jurídicos,
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do

itir educação sanitária básica ao
nformações a respeito de métodos
édica, odontológica, ambiental, de
e outras, bem como determinar a
atividades que contribuam para a
cola e da comunidade em que está
além de prever a execução dos

nidade escolar, a avaliação e a

cisos, o conteúdo disciplinar a ser
com o Programa proposto.
função de Agente da Saúde, a ser
e Pessoal do Magistério, determina
lece competência para a Secretaria
ar parcerias com órgãos públicos e
s a subsidiar a execução das ações

proteção e defesa da saúde é
e o Distrito Federal, cabendo à

informe estatuído no inciso XII, "in
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Além disso, 'a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E o que reza o art.
196 da Constituição da República.

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e legalidade
do Projeto de Lei n° 1.00012000.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Bené Guedes -

Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.046/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto em epígrafe institui o
programa de serviços Disque-Denúncia no Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 25/5/2000, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame tem em vista instituir o programa de serviços Disque-

Denúncia, de modo a propiciar aos cidadãos a possibilidade de fazer
denúncias referentes a violência e abuso contra crianças, idosos e
deficientes, bem como relacionadas ao narcotráfico.

Nos termos da proposição, o Estado poderá celebrar convênios com os
municípios, visando à instituição de uma política conjunta de apuração das
denúncias formuladas e ao encaminhamento destas aos órgãos
competentes.

Dispõe, ainda, o projeto que o Estado deverá adquirir linhas telefônicas
específicas para cada tipo de denúncia e promover ampla divulgação dos
números dos telefones para contato direto da população com os órgãos
competentes-

0 art. 40 da proposição assegura o sigilo absoluto da identidade do
denunciante.

A análise das disposições contidas no projeto conduz à constatação de que
estas se conformam ao nosso regime jurídico-constitucional, à exceção da
norma consignada no art. 2° da proposição, conforme veremos adiante. Com
efeito, são vários os preceitos constitucionais correlatos á matéria em apreço-
0 art. 23, inciso II, dispõe ser competência comum da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos municípios "cuide
da proteção e garantia das pessoas poi
incisos XIV e XV, estabelece a comp
federados para legislar sobre a proteçã
portadoras de deficiência e a prol
respectivamente

Outrossim, há todo um capítulo da Lei
ao adolescente e ao idoso. Segundo c
família, da sociedade e do Estado asseç
absoluta prioridade, o direito à vida, à s
lazer, à profissionalização, à cultura, à d
convivência familiar e comunitária, alén
de negligência, discriminação, expIoraç

Especificamente quanto aos idosos,
ser dever da família, da sociedade e
sua participação na comunidade, defer
garantido-lhes o direito à vida".

Assim, a medida legislativa precon
densificação dos preceitos constitucioi
possibilidade concreta de atuação con
combate a práticas delituosas perpetn
deficiência, idosos, bem como práticas r

Ressalte-se, ainda, que a matéria em
de iniciativa de nenhum dos Poderes
Casa Legislativa deflagrar o processo le:

Todavia, conforme já frisamos, o
impropriedade, porquanto autoriza o E
municípios, visando à instituição de urr
denúncias formuladas e ao encaminha
Ora, a celebração de convênios con
discricionário, dependente de critério:
sujeitos à apreciação subjetiva da admi
âmbito de competência institucional do E
XXV do art. 62 da Constituição Estaduz
convênio pelo Governo do Estado à auk
direta de inconstitucional idade, a que
formalizamos, ao final deste parecer, a
dispositivo, afim de remover tal impropri

Em face do exposto, concluímos
legalidade do Projeto de Lei n° 10

da saúde e assistência pública,
doras de deficiência". Já o art. 24,
ência concorrente entre os entes
e a integração social das pessoas
;ão à infância e à juventude,

Maior destinado à família, à criança,
art. 227, por exemplo, "é dever da
irar à criança e ao adolescente, com
úde, à alimentação, à educação, ao
nidade, ao respeito, à liberdade e à

de colocá-los a salvo de toda forma
violência, crueldade e opressão".

art. 230 da Carta Magna determina
Estado ampará-los, "assegurando

lendo sua dignidade e bem-estar e

:ada pelo projeto representa uma
ais mencionados e configura uma
jnta da sociedade e do Estado no
:Ias contra crianças, portadores de
lacionadas ao narcotráfico.
xame não se encontra sob reserva

D Estado, sendo, pois, lícito a esta
islativo a ela pertinente.
art. 20 do projeto contém uma
lado a celebrar convênios com 05

política conjunta de apuração das
iento destas ao órgão competente.
gura ato de inequívoco conteúdo
de conveniência e oportunidade

istração pública, por isso contido no
(ecutivo. Tanto é assim, que o inciso

que condicionava a celebração de
ização legislativa, foi objeto de ação
foi julgada procedente. Portanto,

Emenda n° 1, supressiva do referido
dade do projeto.

dicidade, constitucional idade e
com a Emenda no i, a seguir
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apresentada.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 20.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Bené Guedes.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.056/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Bancada do PT, o projeto de lei em epí grafe define a
composição do Conselho Estadual de Educação e estabelece a realização da
Conferência Estadual de Educação.

Publicada em 61512000, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto à juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise estabelece que o Conselho Estadual de Educação

será composto por 24 membros, representando instituições de ensino e
grupos relacionados à comunidade educacional. Determina, para tanto, que
os membros da comunidade serão escolhidos em fóruns próprios, por meio
de assembléias dos sindicatos, das associações de pais e mestres, e de pais
de alunos, dos grêmios estudantis e dos colegiados escolares. Já os
membros do poder público serão indicados pelo Chefe do Executivo, sendo
que a nomeação dependerá da aprovação da Assembléia Legislativa. O
membro representativo do Legislativo será indicado pelo Presidente da
Assembléia.

Por fim, o projeto estabelece que, a cada dois.anos, o Conselho organizará
a Conferência Estadual de Educação, que objetivará a socialização de
experiências, a avaliação da situação educacional e a proposição de
diretrizes para a educação no Estado.

O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo do sistema
estadual de ensino, previsto no art. 206 da Constituição do Estado. E
disciplinado pela Lei Delegada n° 31, de 1985, que, entre outras matérias,
trata de sua composição. Nos termos da referida lei, o Conselho é constituído
por 24 membros, nomeados pelo Governador do Estado, entre pessoas de
notório saber e experiência em educação,

o projeto em análise vem, portanto, alterar a lei delegada, definindo um
conselho democrático, assegurando aos grupos representativos da
comunidade educacional o direito de participar da definição das diretrizes da
educação no Estado. O mérito e a conveniência dessa mudança devem ser
mais bem analisados pela Comissão de Educação. E importante salientar
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que a referida lei foi editada antes da Cor
da Lei de Diretrizes e Bases da Edu
pontos, encontra-se defasada, merecend

Vaie lembrar que tramita na Casa a Pr
19/99, a qual estabelece que "a lei dispo
Estadual de Educação, assegurada rei
governo e da sociedade civil diretamen
Verifica-se, assim, que a proposição em
com a referida proposta de emenda

A matéria em questão é de legisiaçã
Diretrizes e Bases da Educação Nacion
referida norma geral, sendo o Estado,
sobre o assunto.

A iniciativa, no entanto, é de compc
Estado, em razão de o Conselho
Entretanto, dada a reievãnciado projet
sanção, conforme o disposto no art. 70,

Com o intuito de acrescentar a cláusij
expressamente os arts. 30 e 4° da Lei
alterados pelo projeto, apresentamos a E

Diante do exposto, concluímos pel;
legalidade do Projeto de Lei n° 1.056/
apresentada.

EMEND.
Acrescente-se o seguinte art. 80:
"Art. 80 - Revogam-se as disposições

30 e 40 da Lei Delegada n°31, de 28 de
Sala das Comissões, 3 de agosto de;
Ermano Batista, Presidente - Bené GL

- Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO

Comissão de Cons

De autoria do Deputado Ailton Vilela,
sobre a proibição da exposição de anin
e dá outras providências.

A matéria foi publicada no "Diário do
ás Comissões de Constituição e J(
Fiscalização Financeira e Orçamentária
art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Ir

tituição da República de 1988 e
ção Nacional. Assim, em muitos
ampla revisão.
)osta de Emenda à Constituição n°
i sobre a composição do Conselho
sentação paritária de órgãos do
ligados à atividade educacional."

auta encontra-se em consonância

concorrente, respeitada a Lei de
O projeto não encontra óbice na

Drtanto, competente para legislar

:ência privativa do Governador do
mpor a estrutura do Executivo.
esse vicio pode ser suprido pela

20 , da Constituição Estadual.
a revogatória e, sobretudo, revogar
Delegada n° 31, de 1985, que são
nenda n°1.

juridicidade, constitucional idade e
)00 com a Emenda n° 1, a seguir

N° 1

m contrário, especialmente os arts.
gosto de 1985.".
00.
des, relator - Adelmo Carneiro Leão

TO DE LEI N° 1.07912000
e Justiça

Projeto de Lei n° 1.07912000 dispõe
is ferozes nos locais que especifica

ativo" de 81612000 e distribuída
de Direitos Humanos e de

receber parecer, nos termos do
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Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionaidade e

legalidade da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei n° 1.07912000 tem por objetivo proibir a exposição de
animais ferozes em circos, parques e quaisquer eventos de entretenimento.
realizados no Estado com exceção dos zoológicos de domínio público.

Em que pese ao mérito da proposta, o projeto não encontra respaldo no
ordenamento constitucional vigente.

De conformidade com o § 30, 1, do art. 220 da Lei Fundamental, compete à
lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder
público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada".

Com relação a zoológicos, públicos e privados, a Lei Federal n° 7.173, de
14112183, preceitua, no art. 2 0, textualmente:

'Art. 20 - Para atender a finalidades socioculturais e objetivos científicos, o
Poder Público Federal poderá manter ou autorizar a instalação de jardins
zoológicos.

§ 1° - Os Governos dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios
poderão instalar e manter jardins zoológicos, desde que seja cumprido o que
nesta lei se dispõe.

§ 2° - Excepcionalmente, e uma vez cumpridas as exigências estabelecidas
nesta lei e em regulamentações complementares, poderão funcionar jardins
zoológicos pertencentes a pessoas jurídicas ou físicas".

Relativamente a circos, a Instrução Normativa n° 1, de 1514199, do IBAMA,
considerando a competência do órgão para regulamentar as atividades
referentes a importação, manutenção, comércio, cria e recria da fauna
silvestre brasileira e da fauna silvestre exótica em cativeiro, bem como a
existência de jardins zoológicos e de criadouros com finalidade econômica,
científica, conservacionista, circos e mantenedores de espécimes de
espécies da fauna silvestre brasileira e da fauna silvestre exótica em
cativeiro, obriga os empreendimentos e atividades circenses a licenciamento
ambiental especifico, vale dizer, a controle do poder público, por serem
considerados empreendimentos de alto risco.

Por sua vez, o licenciamento ambiental submete-se às regras da
Resolução n° 237, 19112197, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ou
seja, o licenciamento ambiental caberá à União nas hipóteses previstas na
mencionada resolução nos incisos 1 a V do ai. 4 0; aos Estados, nas
situações mencionadas nos incisos 1 a IV do art. 5 0 , e aos municípios, quando
o empreendimento ou a atividade for de impacto ambiental local e nos casos
em que houver delegação do Estado por instrumento legal ou convênio.
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Portanto, verifica-se que existe impec
tramitação do projeto nesta Casa, além
matéria.

Em face do exposto, concluímos pela
e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.079/

Sala das Comissões, 3 de agosto de
Ermano Batista, Presidente - Adelr

Genaro - Bené Guedes.

COMUNICAÇÕES DESPACHAI
COMUNI

117
nto de ordem constitucional à
uma vasta legislação tratando da

ridicidade, inconstitucionalidade

Carneiro Leão, relator - Antônio

PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3181000, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olivia, notiflcano o falecimento do Sr. Cândido

Rodrigues do Couto, ocorrido em 2I8I200, em Luz. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°268/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a reverter ao Município de Elói
Mendes o imóvel que especifica-

Dando cumprimento ao que dispõe os arts. 188 e 102, III. "a", do
Regimento Interno, a proposição, depois de publicada, foi distribuída a esta
Comissão a fim de ser objeto de parecer quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno de 2.000m 2 , com

benfeitoria, situado na Praça Floriano Peixoto, no Município de Elái Mendes.
A medida consubstanciada na proposição trata de transferência de domínio

de um bem público, estando ela, portanto, inserida entre as matérias cuja
disposição está a cargo da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 18
da Constituição mineira.

Quanto á exigência jurídica no plano infraconstitucional, note-se que o art.
17 da Lei n°8666, de 2116193, que institui normas para licitações e contratos
da administração pública no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, impõe a necessidade de autorização legislativa e a
existência de interesse público devidamente justificado para que ocorra a
alienação de bens da administração pública.

Entendemos que o último quesito está perfeitamente atendido, uma vez
que a Prefeitura Municipal de Elói Mendes pretende obter a propriedade do
imóvel para instalação de escola municipal de ensino pré-primário.

De outra parte, há de se observar que a proposição prevê a alienação do
imóvel na forma de reversão, modalidade esta a nosso ver inteiramente
descabida, visto que, embora a doação ao Estado tenha sido feita com
encargo, este foi atendido, pois foi ali construída uma escola estadual.
Atendido o encargo, não se justifica a pretendida reversão. Nessa
circunstãncia, o Estado aliena o terreno somente se quiser; não há nenhum
instrumento ou norma contratual que o obrigue a fazê-lo. Portanto, a
modalidade de alienação aqui indicada é a doação.

Reportando-nos ainda ao 40 do citado art. 17, verificamos a exigência de
que no instrumento de doação - e é justamente o que ocorre no caso - se
faça constar, além da obrigação, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato.



Instruído o processo com o OF/G
aditamento ao oficio GAB/SCATIS/DB
comento, vê-se que a Secretaria de E
favoravelmente à cessão do imóvel p
Mendes, área da Escola Estadual Brasi
abrigar oficinas pedagógicas.

Em razão das impropriedades apontac
do projeto, em conformidade com a boa
como para adequá-lo à exigência impost
lhe substitutivo, cuja formalização ser
parecer.

119
.43612000/SCATIS/D13I, em
199, referente ao projeto sob
lo da Educação manifestou-se
a Prefeitura Municipal de Elói
Alves Pereira, um galpão para

s e com o fim de aprimorar o texto
cnica de redação legislativa, bem

pelo Estado, cumpre-nos oferecer-
feita na parte conclusiva deste

Em face do aduzido, concluímos
legalidade do Projeto de Lei n°
conforme se segue.

juridicidade, constitucional idade e
na forma do Substitutivo n° 1,

D N° 1
PROJETO DE LI N° 268/99

Autoriza o Poder Executivo a doar ao unicipio de Elói Mendes o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de 1inas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo auto izado a doar ao Município de Elói

Mendes o imóvel situado nesse munk pio, constituído de um terreno e
benfeitorias, com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), nos termos
da escritura pública de doação lavrada às fis. 190 e 191 do livro 38, no
Cartório de Registro do 1 0 Oficio de Nota da Comarca de Elói Mendes.

Parágrafo único - O imóvel a que s refere este artigo se destina ao
funcionamento da escola municipal de er sino pré-primário e à construção de
um galpão para abrigar oficinas pedagóg

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei n ,erterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de três anos contados d lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destina ão prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data e sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições en contrário.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2(

	

Ermano Batista, Presidente - Bené Guc	relator - Antônio Júlio - Adelmo
Carneiro Leão - Antônio Genaro.
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dá outras providências.

Publicada em 25/5/2000, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 102. III, c/c o art.
188, do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria o Programa de Incentivo à Apicultura;

declara como de interesse público a abelha; obriga o Poder Executivo a
realizar 17 atividades, enumeradas no art. 40; define uma Secretaria de
Estado como órgão coordenador do Programa, para o qual cria obrigações; e
dispõe sobre a criação de selo especifico para produtos melíferos.

No estado democrático de direito, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
são Poderes independentes e harmônicos entre si. Ao Poder Executivo
competem as atividades administrativas do Estado; ao Legislativo, a
legiferante e a fiscalizadora.

A elaboração e a execução de programa ou plano de governo são
atividades eminentemente administrativas. Por isso, são de competência do
Poder Executivo, pois a esse Poder compete a realização dessas atividades.

Os programas e planos de governo, por via de regra, não demandam
previsão legal. Afinal, trata-se de atividade inerente à administração pública.
Por isso, eles são criados e executados pelo Poder Executivo
independentemente de autorização do Legislativo.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas nos casos
expressamente previstos na Constituição, o programa deve ser criado por lei.
Esse é o entendimento consignado em decisão de questão de ordem na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n o 224 (ADIQO 224/RJ), publicada no
"Diário do Judiciário de 2112194.

No caso em tela, como não se trata de programa ou plano de governo
expressamente previsto na Cada, a edição de lei específica criando o
Programa de Incentivo à Apicultura no Estado não é pertinente.

E importante observar, outrossim, que ao Poder Legislativo compete definir
os princípios que permearão a atuação estatal. A norma legal pode impor
diretrizes a serem seguidas pelo Executivo no exercício de suas atividades,
inclusive no que concerne ao fomento à atividade econômica e à proteção à
fauna e á flora. No caso em análise, a norma legal pode dispor sobre
diretrizes para o incentivo à apicultura e para a proteção e preservação da
abelha e da flora melífera. O Substitutivo n° 1, que apresentamos,
consubstancia essas diretrizes e princípios de observância obrigatória pelo
Estado.
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O art. 20 do projeto de lei declare

considerando-a inseto útil e imprescindi
matas e florestas. No ensinamento do
legal é uma ordem genérica, abstr
Analisando-se o art. 20, verifica-se que
Afinal, o reconhecimento, por meio de lE

determinado animal não altera a sua
assim, proteção especial. E importante
à abelha e à flora melífera é estabel
determina que o Estado deverá impor
destruição. Assim, entendemos que o
pois, ser subtraído do texto.

A proposição em análise, no seu art.,
de Agricultura, Pecuária e Abasteci
Assistência Técnica e Extensão Rural
órgão coordenador do Programa. Pre
Estado deverá criar o Comitê Perm
Entretanto, por força do art. 90, XIV,
privativamente ao Governador do Est
atividade do Poder Executivo. Assim,
possui competência para deflagrar proc
norma legal que disponha sobre a o
direta ou indireta. Verifica-se, então,
atuação do Chefe do Poder Executivo,

Diante do exposto, concluímos
juridicidade do Projeto de Lei n° 1
que apresentamos.

le interesse público a abelha,
1 à conservação e preservação das
of. José Afonso da Silva, a norma
, que inova o mundo jurídico.
não inova o ordenamento jurídico.

das qualidades e da importância de
iação jurídica, não lhe conferindo,
)servar que essa proteção especial
ida no art. 30 da proposição, que
didas preventivas para evitar a sua

21 do projeto é inócuo, devendo,

dispõe que a Secretaria de Estado
nto, por meio da Empresa de

Minas Gerais - EMATER-MG -, é o
eve ainda que essa Secretaria de
ente de Assessoramento Apícola.
a Constituição Estadual, compete
D dispor sobre a organização e a
membro do Poder Legislativo não

so legiferante que vise à criação de
mização da administração pública

o dispositivo invade a esfera de
trariando a Cada mineira.

constitucional idade, legalidade e
00 na forma do Substitutivo n° 1,

VO N°1
Dispõe sobre incentivo à apicultura e d outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado incentivará o dese ivolvimento da apicultura e adotará

medidas preventivas para evitar a destru ;âo da abelha e da flora melífera.
Parágrafo único - A abelha e a flora melifera são objeto de proteção e

preservação no Estado.
Art. 20 - Compete ao Poder Executivo no exercício das atividades de que

trata o art. 10:
- identificar e mapear as áreas de pro	melifera no Estado;

II - criar um cadastro de apicultores;
III - desenvolver e viabilizar pesquisa sobre tecnologias direcionadas às

atividades apícolas, visando melhorar i produção, a produtividade e a
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qualidade dos produtos;

IV - registrar e fiscalizar as unidades de beneficiamento de mel e de outros
produtos apícolas;

V - promover cursos, seminários, palestras e intercâmbio tecnológico
visando a profissional izar a produção de produtos apícolas;

VI - incentivar e fomentar a exportação de produtos apícolas;
VII - desenvolver campanhas informativas sobre os benefícios do uso de

produtos apícolas, com o objetivo de incentivar o seu consumo;
VIII - regulamentar a atividade apícola;
IX - fiscalizar a utilização de agrotóxico ou similar em área de produção

melífera, visando à prevenção da contaminação dos produtos;
X - fiscalizar a entrada de produtos apícolas de outros Estados e países,

com o objetivo de identificar a contaminação por produtos químicos e a
presença de patógenos, parasitas, pragas e doenças;

Xl - integrar a atividade apícola aos programas de recuperação de áreas
degradadas no Estado.

Parágrafo único - A regulamentação a que se refere o inciso VIII incluirá a
definição de métodos para o transporte de abelhas e da distância entre os
apiários.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Genaro -

Adelino Carneiro Leão.
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BELO HORIZONTE,

A

ATA DA 93 REUNIÃO EXTRAORDINÁR
MUNICIPAIS E REG

Às dez horas e trinta minutos do
comparecem na Sala das Comissões o
Vilela e José Henrique, membros da supr
regimental, o Presidente, Deputado Ambi
e, em virtude da aprovação de requerir
dispensa a leitura da ata da reunião ant
subscrita pelos membros da Comissão p
a reunião se destina a apreciar matéria
discussão e votação o Parecer de Re
95012000, do Deputado Anderson Adau
finalidade da reunião, a Presidência agra
convoca os membros da Comissão
determina a lavratura da ata e encerra os

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2C
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vile

ATA DA la REUNIÃO ESPECIAL DA CC
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À

Às quinze horas do dia três de agost
das Comissões os Deputados Dimas R
este ao Deputado Antônio Carlos Andu
PSDB) e Doutor Viana (substituindo
indicação da Liderança do PDT), m€
Havendo número regimental ! o Presidei
aberta a reunião, informa que não há ai
reunião da Comissão, e que a reunião s
Vice-Presidente e a designar o relator
determina a distribuição das cédulas
Doutor Viana a atuar como escrutinador
proclama eleitos Presidente e Vice
Deputados Dimas Rodrigues e Alvaro Ar
cargo de Presidente o Deputado Dimas
dos trabalhos. O Presidente, Deputa(
confiança nele depositada, designa o
relator da matéria e informa que ele ter
parecer. Cumprida a finalidade da re
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9 DE AGOSTO DE 2000

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

lia cinco de julho de dois mil,
Deputados Ambrósio Pinto, Aílton
:itada Comissão. Havendo número
sio Pinto, declara aberta a reunião
nto do Deputado José Henrique,

ior, a qual é dada por aprovada e
sentes. O Presidente informa que
Comissão e, a seguir, submete a

ação Final do Projeto de Lei n°
o qual é aprovado. Cumprida a

ce a presença dos parlamentares,
ira a próxima reunião ordinária,

- Márcio Cunha.
'lISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
'ROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.433
de dois mil, comparecem na Sala
irigues, AFIton Vilela (substituindo
a, por indicação da Liderança do

Deputado Alvaro Antônio, por
ibros da supracitada Comissão.
e ! Deputado Ailton Vilela, declara
a ser lida por ser esta a primeira
destina a eleger o Presidente e o
matéria. A seguir, a Presidência
votação e convida o Deputado

Apurados os votos, a Presidência
residente, respectivamente, os

5nio. Após, declara empossado no
odrigues, a quem passa a direção

Dimas Rodrigues, agradece a
putado Sebastião Navarro Vieira

D prazo regimental para emitir seu
nião, a Presidência agradece a
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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, 8 de agosto de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Amilcar Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.433

Comissão Especial
Relatório

Utilizando a atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, da Cana mineira, o
Governador do Estado opôs veto total à proposição de lei em epígrafe, que
objetiva autorizar a negociação do valor das parcelas remuneratôrias dos
servidores a que se refere a Lei n° 10.470, de 1514191, que dispõe sobre a
absorção de servidores da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MinasCaixa - no quadro de pessoal da administração direta do Poder
Executivo e dá outras providências.

Para apreciar a matéria e sobre ela emitir parecer, foi constituída esta
Comissão Especial, conforme determina o art. 222, c/c o art. 111, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Ao fundamentar as razões do veto, o Governador do Estado alega motivos

de ordem constitucional e de interesse público, embora reconheça o elevado
propósito da iniciativa parlamentar.

Todavia, deixamos de acolher o veto por entender que é necessária a
realização de novo cálculo das parcelas remuneratórias pagas a titulo de
vantagem pessoal e concedidas em decorrência da aplicação do art. 1 0 da
Lei n° 10.470, de 1991, e que foram incorporadas indevidamente, no intuito
de se definir, para efeito de pagamento, o valor da remuneração dos
servidores a que se refere a lei citada.

De fato, gerou uma injustiça a sistemática adotada pelo Decreto n° 36.014,
de 1994, que fixou as tabelas de vencimentos e de soldos dos servidores
públicos do Poder Executivo, pela inobservância da forma em que foi
assegurada a vantagem pessoal instituída pela Lei n° 10.470.

Tal vantagem representa a garantia de que não haverá redução da
remuneração recebida pelos servidores da extinta MinasCaixa absorvidos no
quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo, nos termos
da Lei n° 10.470. Entretanto, esses servidores foram prejudicados com o
decreto do Executivo já mencionado.

E importante registrar que, na hipótese de haver o servidor ingressado em
juízo para reivindicar o recebimento da vantagem, o pagamento do valor
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devido ficará condicionado à renúncia
autos, e não será efetuado retroativamc
da data da assinatura do acordo com o

Vê-se, pois, que a proposição de lei
para que realize a negociação sem preju

Pelas razões aduzidas, entendemos q
proposição ora vetada corrigem uma inj
da extinta MinasCaixa e que o veto, port;

Opinamos pela rejeição do veto total
originária do Projeto de Lei n°40/99.

Sala das Comissões, 8 de agosto de
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac P1

Martins.

ação, mediante acordo nos
produzindo seus efeitos a partir

ia assegura ao Estado os meios
de sua administração.
as medidas consubstanciadas na
ça praticada contra os servidores
), não deve ser acolhido.

à Proposição de Lei n° 14.433,

relator - Antônio Genaro - Amilcar
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 162a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 81812000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1 0 Parte: Ia Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem n° 13312000 (encaminha o Veto Total á
Proposição de Lei n° 14.550), do Governador do Estado - Ofícios, telegrama
e cartões - 23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.148 a 1.15812000 - Requerimentos n °s 1.563 a
1.57012000 - Requerimentos dos Deputados Irani Barbosa e Elaine
Matozinhos (4) - Comunicações: Comunicações da Comissão de Transporte
e dos Deputados Carlos Pimenta e Irani Barbosa - 2a Parte (Ordem do Dia):
1a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado irani Barbosa e da Deputada
Elaine Matozinhos (3); deferimento - Questão de ordem - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; chamada
para verificação de "quorum"; existência de número regimental para
discussão - 2a Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.435; designação de relator: utilização
pelo relator do prazo regimental para emissão do parecer - 3a Parte: Leitura
de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio
Avelar - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olivia -
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

r Parte
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Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

da ata da reunião anterior, que é apr
cretário 'ad hoc", procede à leitura
sem restrições.

- O Deputado Márcio Kangussu, 1°-
correspondência:

"MENSAGEM N
Belo Horizonte, 2 de agosto de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento d

que me confere o artigo 90, inciso VIII,
da Constituição do Estado, opus veto ti
que regulamenta o § 20 do art. 66 do
Transitórias da Constituição do Estado e

Para apreciação dessa egrégia Assem
anexo, as razões de veto.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Govei

Razões dc
Recebo da Assembléia Legislativa, p

14.550, que regulamenta o § 2 1 do
Constitucionais Transitórias da Constitu
total, em face de manifestação da Procui
Técnico-Legislativa, abaixo transcrita:

"A proposta estabelece que os notário
requisitos do § 2° do artigo 66 do A
Transitórias da Constituição do Estadc
Secretaria de Estado da Justiça e d
delegação efetiva no cargo, estendend
registradores que tenham completado
mesma serventia até 31 de dezembro de

A proposta visa disciplinar o provim
registro, sem a realização de concurso pi

E certo que a matéria de que trata a pr
divisão judiciárias, inscrevendo-se na mi
nos termos do artigo 66, inciso IV, alínea

Por esse motivo, não se pode acoft
preservada a regra constitucional, seg'
detém o poder de iniciativa sobre a maté:

Além disso, a disposição do artigo 66,

"ad hoc", lê a seguinte

133/2000*

V. Exa. que, no uso de atribuição
mbinado com o artigo 70, inciso II,
ai à Proposição de Lei n° 14.550,
o das Disposições Constitucionais
á outras providências.
léia Legislativa, encaminho-lhe, em

do Estado de Minas Gerais.
Veto
•a sanção, a Proposição de Lei n°
digo 66 do Ato das Disposições
•ão do Estado, à qual aponho veto
doria-Geral do Estado - Assessoria

e registradores que preenchem os
das Disposições Constitucionais

devem apresentar seus títulos à
Direitos Humanos, para fins de
e este tratamento aos notários e

:inco anos nessa atividade e na
983.
ito em serventias notariais e de
'lico.
)osição é própria de organização e
ativa privativa do Poder Judiciário,

da Constituição do Estado.
a proposta, a fim de que fique

ido a qual só o Poder Judiciário

20 , da Constituição do Estado, que
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se pretende regulamentar, perdeu a eficácia em virtude da edição da Lei
Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamentou o artigo
236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro.
A partir de sua vigência, a delegação para o exercício da atividade própria de
serventia extrajudicial depende, entre outros requisitos, da habilitação em
concurso público de prova de títulos.

Essa é a orientação que se consumou, no âmbito estadual, com a vigência
da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe igualmente sobre a
obrigatoriedade do concurso público para ingresso e remoção nos serviços
notariais e de registro.

Esses são os motivos de ordem constitucional pelos quais sugerimos não
acolher a proposta, que, ao estatuir sobre o assunto de tal natureza, viola o
principio da iniciativa e, mais, pretende dar curso a preceito da Constituição
do Estado, que perdeu eficácia em face da regulamentação do artigo 236 da
Constituição Federal".

Pelos motivos aduzidos, devolvo a Proposição n° 14.550 à Assembléia
Legislativa do Estado, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de agosto de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

O FIO lOS
Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, (3),

informando, em relação ao Projeto de Lei n° 1.06912000, da Comissão de
Justiça, que o assunto - doação de imóvel do Estado ao Município de Bonfim
- foi encaminhado á Secretaria da Casa Civil (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.06912000.); comunicando, em relação ao Projeto de Lei n° 1.01512000, da
Comissão de Justiça, que o assunto - doação de terreno ao Município de
Buritizeiro - foi encaminhado á Secretaria da Saúde (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 1.01512000.); informando, em relação ao Projeto de Lei n°900/2000,
da Comissão de Justiça, que o assunto - doação de terreno ao Município de
Carmo da Mata - foi encaminhado à Secretaria da Casa Civil e à
Procuradoria-Gera! do Estado (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 90012000.).

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, (2),
encaminhando, em relação ao Requerimento n° 1.453/2000, da Comissão de
Fiscalização Financeira, informações da Pasta, contrárias à redução da carga
tributária do ICMS nas operações com produtos de couro industrializado (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.453/2000.): informando, em relação ao
Requerimento n° 1.036199, do Deputado Sebastião Costa, que o Projeto de
Lei n° 279199, que trata da negociação e renegociação de ativos do BDMG,
do CREDIREAL e da MinasCaixa, incorporados ao patrimônio do Estado, já
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o

o

'.1

o

o

-c

foi sancionado, em 30112199, na forma
Requerimento n° 1.03612000.).

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretá:
relação ao Requerimento n° 1.317120
informação prestada pela Pasta da SaC
Estado. (- Anexe-se ao Requerimento n°

Do Sr. Maurício Guedes de Mello,
Públicas (2), prestando informações
Requerimento n° 972199, do Deputado E
municipal que liga Tocos do Moji à E
Requerimento n°1.132/2000, do Deputa

Do Sr. Maurício Guedes de Mello,
Públicas, encaminhando, para as devic
celebrado entre essa Secretaria, o DEI
Comissão de Fiscalização Financeira, p
Estadual, c/c o ar[. 100, inciso XVI, do 

Do Sr. Murílio de Aveliar Hingel, Sec
cópia da Resolução n° 6312000, e
Requerimento n°1345/2000, do Deputa

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secre
Carsalade, Presidente do lEPHA, Flávi
MG; Nélzio de Assis, Diretor-Geral dc
Diretor-Geral do IMA; Weliton Eustáquic
e Lucy Maria Brandão, Chefe de Ga
encaminhando cópias dos contratos celc
cinco anos, com dispensa ou inexigil
Licitações.)

Do Sr. Geraldo Garcia Franco, Prefeit
o município à disposição dos Governos
ao Plano de Segurança Pública.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presi
atenção ao Requerimento n° 945199, dz
a relação das localidades que não têm e

Do Sr. MarcelioSiqueira, PresidentE
Requerimento n° 1.31312000, do D
informações sobre contratações efetua
de janeiro de 1999 a abril de 2000.

Do Sr. Aloísio de Araújo Prince, Dii
atenção ao Requerimento n° 1.231
Agropecuária, informando que o assunt
pela Secretaria de Meio Ambiente, com

Lei n° 13.439 (- Anexe-se ao

D da Casa Civil, encaminhando, em
0, do Deputado Edson Rezende,
te, relativa ao Código de Saúde do
1.31712000.).
;ecretário de Transportes e Obras
relativas a pedido contido no

lac Pinto, (pavimentação da estrada
-381) e sobre pedido contido no

o Amilcar Martins.
ecretário de Transportes e Obras
s providências, cópia do convênio
MG e o Município de Itapeva. (- A
ra os fins do art. 74 da Constituição
gimento Interno.)
Dtário da Educação, encaminhando

atenção a pedido contido no
o Alberto Bejani.
río da Casa Civil: Flávio de Lemos
Menicucci, Diretor-Geral do DER-

DEOP-MG; Célio Gomes Floriani,
de Jesus, Presidente da UTRAMIG,
mete da Secretaria da Educação,
)rados por esses órgãos nos últimos
[idade de licitação. (- A CPI das

do Município de Caldas, colocando
ederal e Estadual no que se refere

ente da CEMIG, encaminhando, em
Comissão de Política Agropecuária,
ergia elétrica.
da COPASA-MG, em atenção ao

Dutado Alberto Bejani, prestando
s por essa Companhia no período

tor-Geral substituto, do IGAM, em
2000, da Comissão de Política
correspondente está sendo tratado
devida participação do IGAM.
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Dos Céis. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da

PMMG (3), e José Antônio Borges, pela Chefia do mesmo órgão, em atenção
ao Requerimento n° 82/99, da Comissão de Direitos Humanos,
encaminhando as informações solicitadas, a respeito de denúncias
envolvendo a Policia Militar.

Do Sr. Ivon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
agradecendo o convite para a Teleconferência Divida Externa: O Que Fazer?

Do Sr. Fernando A. N. Galvão da Rocha, Promotor de Justiça da
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, em atenção ao Requerimento
n° 747199, do Deputado Miguel Martini, solicitando maiores informações a
respeito do assunto, a fim de que se possa dar inicio às investigações
necessárias. (- Anexe-se ao Requerimento n° 747199.)

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópias de planilhas
contendo informações sobre transferência de recursos para os Fundos
Municipais de Assistência Social deste Estado, destinados à manutenção dos
Serviços Assistenciais de Ação Continuada e da Rede Abrigo 2000 nos
meses indicados. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

TELEGRAMA
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo o

convite para a teleconferência sobre a divida externa.
CARTOES

Dos Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos,
respectivamente, Secretários de Esportes e da Cultura, agradecendo o
convite para a teleconferência sobre a dívida externa.

Do Sr. Hugo Eiras Furquim Werneck, Presidente da Fundação Botânica de
Belo Horizonte, agradecendo o convite para participar de visita técnica da
CIPE - Rio Doce.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.14812000

Autoriza o Estado a assinar convênios com os clubes Atlético, Cruzeiro e
América para a administração de estádios em Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a assinar convênios com os clubes

Atlético, Cruzeiro e América para a administração de estádios em Minas
Gerais, pelo período de 30 anos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3°- Revogam-se as disposições en
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: Hoje os clubes de Mina

administração dos estádios pelo poder p'
a realização dos jogos. Com a cessá(
poderá ser reduzido por uma administraç

- Publicado, vai o projeto às Comis
Pública e de Fiscalização Financeira parz
oart. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI
Declara de utilidade pública o Conself

de Bom Jardim, com sede no Município d
A Assembléia Legislativa do Estado de
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade púb

Comunitário de Bom Jardim, com sede n
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data
Art. 30 - Revogam-se as disposições en
Sala das reuniões, de de 2000-
Paulo Pettersen
Justificação: O Conselho de Desenvok

com sede no Município de Santa Marg
lucrativos, fundada em 715186.

O Conselho tem como diretrizes
atividades para promover o bem-estar so

A entidade preenche os requisitos Ieç
pública, razão pela qual solicito aos nobrc

- Publicado, vai o projeto às Comissõe
e do Trabalho, para deliberação, nos terr
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI:
Institui o Certificado de Responsab

empresas que publicarem o seu Balanço
A Assembléia Legislativa do Estado de
Art. 1 0 - Fica instituído o Certificado

conferido pela Assembléia Legislativa
empresas que publicarem anualmente o

Parágrafo único - Para os fins desta 1
documento por meio do qual a empre
durante o ano, a qualidade de suas
cumprimento das cláusulas sociais, a

contrário.

Gerais vêm sofrendo com a má
blico, a qual encarece o custo para
através de convênio, esse custo

o mais eficiente feita pelos clubes.
5es de Justiça, de Administração
parecer, nos termos do art. 188, c/c

10 1.14912000
o de Desenvolvimento Comunitário

Santa Margarida.
,linas Gerais decreta:
ica o Conselho de Desenvolvimento
Município de Santa Margarida.

le sua publicação.
contrário.

o Comunitário de Bom Jardim,
é uma entidade civil sem fins

implementar programas e

is para ser declarada de utilidade
pares a aprovação da matéria.

de Justiça, para exame preliminar,
os do art. 188, c/c o art. 103, inciso

'40 1.150/2000
idade Social, a ser conferido às
Social, e dá outras providências.
Minas Gerais decreta:
de Responsabilidade Social, a ser
do Estado de Minas Gerais às

.eu Balanço Social.
entende-se por Balanço Social o

a demonstra a sua atuação social
relações com os empregados, o
participação dos empregados nos
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lucros da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem
como esclarece sua relação com o meio ambiente e o cumprimento de suas
funções sociais.

Art. 2° - As empresas interessadas deverão encaminhar à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais cópia da publicação de seu Balanço
Social, até o último dia útil do mês de junho de cada ano.

Art. 30 - O Certificado de Responsabilidade Social será entregue em
reunião especial da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Será concedido, ainda, o troféu Destaque
Responsabilidade Social à empresa cujo Balanço Social tenha apresentado
os melhores resultados, de acordo com os indicadores definidos aseguir:

- impostos: montante de taxas, contribuições e impostos federais,
estaduais e municipais efetivamente recolhidos;

II - alimentação: despesas com restaurante, tíquete-refeição, lanches,
cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos empregados;

III - saúde: investimentos realizados com plano de saúde, assistência
médica, programa de medicina preventiva, programas de qualidade de vida e
outros investimentos em saúde;

IV - educação: investimentos realizados em programas de estágio,
reembolso de educação, bolsas de estudos, creches, assinaturas de revistas,
educação e treinamento de empregados ou seus familiares;

V - aposentadoria: gastos com planos especiais de previdência privada, tais
como fundações previdenciárias complementações de aposentadoria e
outros benefícios concedidos aos aposentados;

VI - outros benefícios: seguros, empréstimos, investimentos em atividades
recreativas, transportes e outros benefícios oferecidos aos empregados;

VII - contribuições para a sociedade: investimentos nas áreas de cultura,
esportes, habitação, saúde pública, saneamento, segurança, urbanização,
educação, defesa civil, pesquisa, obras públicas, campanhas públicas e
outros gastos sociais na comunidade, realizados sem fins lucrativos;

VIII - investimentos em meio ambiente: reflorestamento, despoluição,
introdução de métodos não-poluentes e outros investimentos que visem à
conservação e melhoria do meio ambiente;

IX - folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagamento, incluídos
os encargos sociais;

X - número de empregados: número de empregados registrados no último
dia do exercício anterior;

Xl - número de admissões: admissões efetuadas durante o período,
especificadas por sexo.

Art. 4 0 - A Mesa da Assembléia constituirá, até o dia 30 de abril de cada
ano, comissão especial encarregada de analisar os balanços e escolher a
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empresa que receberá o troféu Destaque
Parágrafo único - A comissão especial

certificados e troféu elaborará o
Responsabilidade Social, contendo as
adotados pelas comissões posteriores.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data
Art. 60 - Revogam-se as disposições er
Sala das Reuniões, agosto de 2000.
José Milton
Justificação: Em nosso País, a obrigaç

Balanços Sociais não existe. Aliás, pot
essa obrigatoriedade. Mas, mesmo nã
sobre a premiação, por parte do nos
publicarem o seu Balanço Social, esta 1€
mercantis fiquem motivadas a promover
educação e meio ambiente.

- Publicado, vai o projeto à Comissão
para parecer, nos termos do art. 190, c/c

PROJETO DE LEI
Dá denominação ao trecho da Rodovia

trevo de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de
Art. 1 0 - Fica denominada Rodovia St

trecho da Rodovia MG-030, que liga o BI
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data
Art. 30 - Revogam-se as disposições er
Sala das Reuniões, de de 2000.
Márcio Cunha
Justificação: O trecho da Rodovia MC

trevo de Nova Lima, não possui denomin
Stael Mary Bicalho Motta Magalhães

carisma, que dedicou toda sua vida a
Nascida em Diamantina, mudou-se para
professora de escola infantil, funcionária
da UFMG e do DETRAN-MG. Em 1958
USIMINAS S.A., tornando-se secretárh
Deixou a USIMINAS em fins de 1
Engenheiro José Motta Magalhães 1
Construtora Alcindo Vieira S.A. De 196
Estação de Tratamento de Agua do Rio
Belo Horizonte, o casal residiu em Nov

onsabilidade Social.
regada de conferir os primeiros
lamento do Certificado de
as e procedimentos a serem

e sua publicação.
contrário.

io de as empresas publicarem seus
:os países no mundo estabelecem
sendo norma cogente, ao dispor

o parlamento, das empresas que
contribuirá para que as sociedades
ações sociais nas áreas de sáude,

Justiça e á Mesa da Assembléia
art. 102, do Regimento Interno.

1.151/2000
IG-030, que liga o 8H Shopping ao

Minas Gerais decreta:
I Mary Bicalho Motta Magalhães o
Shopping ao trevo de Nova Lima.
e sua publicação.
contrário.

- 030, que liga o BH Shopping ao
.ção especifica.
ra uma pessoa dotada de imenso
família, aos amigos e aos aflitos.
3elo Horizonte em 1956, tendo sido
emporária da Escola de Veterinária
À contratada pela recém constituída
do setor jurídico da Presidência.
5, para contrair núpcias com o
lho, então Chefe de Obras da
a 1969, durante a construção da

ias Velhas, para abastecimento de
Lima. Sempre solidária ao marido,
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acompanhou-o na sua ida para São Paulo, em 1970. Retornando a Seio
Horizonte, foi residir no Bairro Santo Antônio, onde viveu até o fim de sua
vida. Criou um largo circulo de amizades e era estimada por todos, por seu
grande dom de amenizar a dor dos menos favorecidos sempre buscando
orientá-los	encaminhá-los na busca de emprego ou na resolução de
situações	e pudessem amenizar o sofrimento e a dor dos mais
necessitados. Por isso, conseguiu um imenso círculo de admiradores.

Stael vinha dedicando seus últimos anos a acompanhar a trajetória
empresarial de empreitero de seu esposo, entre 1978 a 1996, pois este foi
empresário da indústria da engenharia pesada, cuja empresa teve grande
participação na solução das demandas sociais, pelas obras que realizou
nesta cidade e no Estado. No dia 1513199, perdemos uma grande e honrada
companheira, vitima de problema coronários. Modelo de esposa e mãe, o foi
também de filha e irmã.

Por achar justa esta homenagem, conto com o apoio dos nobres pares
para, mais que aprovarmos este projeto de lei, prestarmos uma homenagem
a essa pessoa que muito representou na vida de inúmeras pessoas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Transporte para deliberação, nos termos do art. 188, c/c O art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.15212000
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Bela Vista de

Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bela

Vista de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno com
área total de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), situado naquele
município, no local denominado São Sebastião da Bela Vista, antigo Onça,
na Rua José Modesto de Ávila, medindo 100m (cem metros) de frente por
100m (cem metros) de fundo, confrontando nas suas quatro divisas com
terrenos de propriedade de José Modesto de Ávila e Maria Marcelina de
Jesus, de acordo com a escritura pública de doação registrada com o n°
1.264, em 9 de setembro de 1950, no Cartório do 1° Oficio da Comarca de
Nova Era.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no 'caput" deste artigo destina-se à
edificação do prédio da Escola Municipal José Moricato Aviia.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três
anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 3 de agosto de 20C
Mauri Torres
Justificação: O terreno que se preten&

Minas acha-se ocioso, uma vez que o E
escola rural, motivo que levou o mun
construção da sede da Escola Municipal

Por se tratar de finalidade de cunho
afigura a doação desse terreno na forma

- Publicado, vai o projeto às Comis
Financeira para parecer, nos termos do
Interno.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre incentivo à comercializ

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autoriz

comercialização de livros usados.
Art. 20 - O programa referido no

pagamento de taxas estaduais que incid
Art. 3°- O que dispõe o artigo anterior

de comercialização de livros usados-
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data
Art. 5°- Revogam-se as disposições er
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 20(
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: No atual momento, em

económica, muitas famílias estão tendo
da área didática, solicitados pelas es!
usados, que já são comercializados por
maior. Mas, devido ás altas taxa
estabelecimentos estão encontrando c
Portanto, seguindo o exemplo de vários
o Estado de Minas Gerais poderia inceni
criação de programas de estímulos frscai
Com isso, o poder público estará
principalmente os mais carentes, para ac
estudos e ampliar o nível de leitura, inc
de qualidade. Diante de tais consideraç
colegas parlamentares prestarão incondi

- Publicado, vai o projeto às Comiss
Fiscalização Financeira para parecer, nt

doar ao Municipio de Bela Vista de
tado nele não edificou o prédio da
;ipio a pleitear sua doação ! para
)5Ó Moricato Avila.
minentemente social, justa se nos

5es de Justiça e de Fiscalização
t. 188, c/c o art. 102, do Regimento

1 0 1.15312000
ão de livros usados e dá outras

tlinas Gerais decreta:
do a criar programas de incentivo à

figo anterior limita ou isenta do
n sobre a venda de livros usados.
stende-se à localização dos pontos

e sua publicação.
contrário.

lue o Pais passa por uma crise
ficuldade em adquirir livros novos,
las. Assim, a procura por livros
ilguns estabelecimentos, tornou-se

de impostos, muitos desses
culdades em manter o negócio.
ises do chamado Primeiro Mundo,

ar essa atividade comercial, com a
para sua manutenção e ampliação.
ando oportunidade aos alunos,
uirir os livros necessários aos seus
•pensável para uma aprendizagem
?s, estamos confiantes em que os
)nal apoio a este projeto de lei.
s de Justiça, de Educação e de
termos do art. 188, c/c o art. 102,
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.154/2000
Estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário num raio de 5km

(cinco quilômetros) de residências, hospitais e mananciais hídricos no Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - Fica proibida a implantação de aterro sanitário num raio de 5km

(cinco quilômetros) de residências, hospitais e mananciais hídricos no Estado
de Minas Gerais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: Na atualidade, é preciso entender que o lixo não constitui

apenas um problema técnico de recolhimento, mas um problema
socioambiental. Conforme a maneira como o lixo é depositado, pode
constituir-se em uma grande ameaça à saúde da população e degradar o
meio ambiente. Como não existe coleta seletiva do lixo na maioria dos
municípios, os aterros sanitários, que também, em sua grande maioria, não
estão corretamente implantados e se situam em locais impróprios, recebem
muitos produtos tóxicos, entre os quais derivados de petróleo, resíduos
industriais, tintas, óleos, pilhas, baterias e outros.

Esses produtos emitem substâncias nocivas, como chorume, que polui o
solo em volta, o lençol freático, os rios, os córregos e outros locais. Também
podem emitir gases, que contribuem para o efeito estufa. Portanto, aterros
sanitários devem ser instalados em locais distantes das áreas habitadas e
dos mananciais hidricos, para que sejam evitadas a proliferação de doenças
e tragédias ambientais, como o conhecido acidente radioativo com o césio
157, em Goiânia. Acreditamos que, com este projeto, podemos contribuir
para amenizar o grande problema ambiental existente em nosso Estado e no
Pais.

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

PROJETO DE LEI N°1.155/2000
Proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido o uso de pipas com linhas cortantes em áreas

públicas e comuns em todo território do Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - A inobservância do que dispõe a presente lei implica em sanções

ao transgressor.
Art. 30 - As sanções de que trata o artigo anterior respeitarão uma escala
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O

o

o

1O

-c

de multas que vai do correspondente a
respeitada a legislação em vigor.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na dat
Art. 5°- Revogam-se as disposições
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2C
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: O uso de pipas com [ir

simples prática de lazer em uma verd
utiliza as áreas comuns e públicas. De2
essas linhas cortantes, com graves dar
problemas, por meio de campanhas in
e da divulgação pela imprensa dos riscc
provocados, muitas pessoas, principa
pipas com linhas de cerol. Entern
mecanismos para inibir uma brincadeirz
punição por meio de multas aos trans
legal para conter essa forma de lazei
física de muitas pessoas. Esperamos,
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comisse
de Fiscalização Financeira para parec
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LE
Dispõe sobre a criação do Conselho

de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado d
Art. 1 0 - Fica criado o Conselho de

Minas, de caráter normativo e deliberal
do Planejamento e Coordenação Geral.

Art. 2° - Ao Conselho de Desenvo
compete:

- definir objetivos, metas e prioridac
com os objetivos do Estado e dos muni(

II - propor diretrizes para a ação
centralizada e descentralizada do E
atividades que propiciem o desenvolvir

III - deliberar sobre planos, prograrr
relativos à realização de obras, empre
impacto regional;

IV - propor ao Estado e aos mu
tributárias com finalidades extrafisca

salário mínimo vigente até dez,

e sua publicação.
contrário.

s de cerol transformou-se de uma
leira arma contra a população que
ias de pessoas foram vitimadas por
s físicos. Apesar dos alertas para o
:ucionais de órgãos como a CEMIG
para a comunidade e dos acidentes
ente crianças, insistem em soltar
-se, então, que é preciso criar
lue se tornou perigosa. Sugere-se a
?ssores, como uma prática eficaz e
que coloca em risco a integridade
rtanto, o apoio dos nobres pares à

s de Justiça, de Direitos Humanos e
nos termos do art. 188, c/c o art.

N°1.156/2000
e Desenvolvimento da Região Norte

Minas Gerais decreta:
esenvolvimento da Região Norte de
'o, vinculado à Secretaria de Estado

imento da Região Norte de Minas

de interesse regional, compatíveis
D5 que o integram:
órgãos oficiais da administração

do, visando ao incremento das
o da região;
e projetos, públicos ou privados,
limentos e atividades que tenham

• pios dele integrantes alterações
necessárias ao desenvolvimento
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regional;

V - elaborar o seu regimento, no qual deverão estar previstos
procedimentos adequados à participação popular nos assuntos de seu
interesse.

Art. 30 - o Conselho de Desenvolvimento da Região Norte de Minas,
presidido pelo Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
será composto pelos seguintes membros:

- pelos Prefeitos ou por seus representantes, designados oficialmente, dos
seguintes municípios:

1 - Aguas Vermelhas;
2 - Berizal;
3 - Bocaiúva;
4-Bonito de Minas;
5 - Botumirim;
6- Brasília de Minas;
7 - Buritizeiro;
8- Campo Azul;
9 - Capitão Enéias;
10- Catuti;
11 - Chapada Gaúcha;
12- Claro dos Poções;
13- Cõnego Marinho;
14 - Coração de Jesus;
15 -Cristália;
16- Curral de Dentro;
17- Divisa Alegre;
18- Engenheiro Navarro;
19- Espinosa;
20 - Francisco Dumont;
21 - Francisco Sá;
22- Fruta de Leite;
23 - Gameleiras;
24 - Glaucilândia;
25 - Grão-Mogol;
26- Guaraciama;
27- lbiaí;
28- Ibiracatu;
29- Icarai de Minas;
30 - Indaiabira;
31 - Itacanibira;
32 - ltacarambi;



33 - Jaiba;
34 - Janaúba;
35 - Januária;
36 - Japonvar;
37- Jequitaí;
38- Josenópolis;
39-Juramento;
40 - Juvenilia;
41 - Lagoa dos Patos;
42 - Lassance;
43 - Lontra;
44 - Luislândia;
45 - Mamonas;
46 - Manga;
47- Matias Cardoso;
48- Mato Verde;
49- Mirabela;
50 - Miravânia;
51 - Montalvânia;
52 - Monte Azul;
53- Montes Claros;
54 - Montezuma;
55- Ninheira;
56 - Nova Porteirinha;
57 - Novorizonte;
58- Olhos-d'Agua;
59- Padre Carvalho;
60- Pai Pedro;
61 - Patis;
62- Pedras de Maria da Cruz;
63- Pintópolis;
64 - Pirapora;
65 - Ponto Chique;
66- Porteirinha;
67- Riachinho;
68- Riacho dos Machados;
69- Rio Pardo de Minas;
70 - Rubelita;
71 - Salinas;
72- Santa Cruz de Salinas;
73-Santa Fé de Minas;
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74 - Santo Antônio do Retiro;
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75 - São Francisco;
76 - São João da Lagoa;
77 - São João da Ponte;
78 - São João das Missões;
79- São João do Pacui;
80 - São João do Paraíso;
81 - São Romão;
82 - Serranópolis de Minas;
83- Taiobeiras;
84 - Ubaí;
85 - Urucuia;
86 - Vargem Grande do Rio Pardo;
87 -Várzea da Palma;
88 - Varzelândia;
89 - Verdelândia;
II - por um representante e seu suplente de cada Secretaria de Estado que

atue na região, indicados pelo respectivo Secretário e designados pelo
Governador do Estado.

§ 1°- A participação no Conselho não será remunerada, mas as atividades
por ele desenvolvidas serão consideradas serviço público relevante, devendo
ser exercidas sem prejuízo das funções de seus titulares.

§ 20 - A investidura dos membros do Conselho terá o prazo de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - O Estado e os municípios poderão substituir seus representantes no
Conselho mediante comunicação ao Colegiado, exceto quando mudar o
Chefe do Poder Executivo Estadual ou Municipal, hipótese em que a
substituição se fará de forma imediata.

§ 40 - O Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento da Região
Norte de Minas será designado por seu Presidente, escolhido entre os
técnicos de comprovada competência da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e referendado pelo Colegiado.

Art. 40 - Junto ao Conselho, poderão ser constituídas, como órgãos de
apoio, câmaras setoriais, compostas por membros designados por seu
Presidente, com a aprovação do Conselha

§ 1° - Os membros do Conselho poderão ser designados para integrar as
câmaras setoriais.

§ 2° - Aplica-se às câmaras setoriais o disposto no § l° do artigo anterior.
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Carlos Pimenta
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Justificação: Apesar de sofrer com o

miséria, o Norte de Minas é uma regi
lutador. As dificuldades são muitas- As
é imprescindível a união de forças para 1

Temos projetos em execução ou a ex
ao desenvolvimento da região, mas pn
forma de se saberem as necessidade
prementes, a não ser ouvindo os repres
que a compõem. Foi pensando nisso
busca, com a criação do Conselho,
necessidades da região, com sugestões
se suprirem essas necessidades e se in

Dada a sua importância, contamos co
aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Corr
Municipais para parecer, nos termos do
Interno.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre o Programa Estadual de
A Assembléia Legislativa do Estado dE
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autori

Incentivo à Piscicultura, destinado
desenvolvimento da ictiofauna das baci
especial o surubim, visando ao repovoar

Art. 20 - São objetivos específicos do E
- garantir o controle, a perpetuação e

II - promover a reprodução e a cri
posterior repovoamento do rio São Fran

III - incentivar a proteção e o des
aquática.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo
Programa Estadual de Incentivo à Piscic

- indicar áreas propicias para inst
desenvolvimento da piscicultura;

II - promover levantamento e manter
em participar do Programa;

III - prestar assistência técnica e gere
espécie;

IV - criar mecanismos que garantam
parcial do Programa;

V - incentivar o desenvolvimento c

efeitos da seca, da fome e da
que tem possibilidades, um povo

rreiras, inúmeras. Em sendo assim,
er a região crescer.

:utar no Norte de Minas que visam
isamos de mais. E não há melhor
da região, os projetos viáveis, os
itantes de cada um dos municípios
ie apresentamos este projeto, que
tabelecer um estudo perene das
onstantes de projetos e ações para
3mentar o seu desenvolvimento.
o apoio de nossos ilustres pares à

es de Justiça e de Assuntos
188, c/c o art. 102, do Regimento

N4° 1.157/2000
ncentivo à Piscicultura.
Minas Gerais decreta:
ado a criar o Programa Estadual de
à proteção, à pesquisa e ao

hidrográficas de Minas Gerais, em
ento do rio São Francisco.

reposição da ictiofauna estadual;
ão do surubim em cativeiro para
co e de outros corpos d'água;
ivolvimento sustentável da fauna

implementação e na execução do

de unidades de pesquisa e

dos criadores interessados

para desenvolver a pesquisa da

meios de financiamento total ou

pesquisas para aperfeiçoamento
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científico da reprodução e da criação em cativeiro de espécies da
ictiofauna mineira;

VI - estimular a participação da iniciativa privada nas ações e nos projetos
que integram o programa;	 -

VII - cria mecanismos de participação da comunidade pesqueira no
processo de implementação e execução do Programa.

Art. 40 - O Programa será financiado com recursos provenientes das
seguintes fontes:

- dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;
II - empréstimos obtidos junto a organismos de financiamento nacionais ou

estrangeiros;
III - transferência de fundos e programas federais ou estaduais;
IV - aplicação das multas e emolumentos previstos no art. 23 da Lei n.°

12.265, de 27 de julho de 1996;
V - outros recursos.
Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e

oitenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 60_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Calos Pimenta
Ju:;cação: Minas Gerais possui uma das mais importantes malhas

hídricas do Pais, com potencial pesqueiro enorme, além de contar com um
rico e variado patrimônio em biodiversidade. Das espécies de peixes que
povoavam nossos rios, notadamente a bacia do rio São Francisco, o surubim
sempre teve um papel de destaque e tornou-se um peixe emblemático das
águas mineiras. Os cursos d'água de Minas ressentem-se, no entanto, de
ações de toda a ordem que causam uma degradação ambiental sem
precedentes aos nossos rios: a maioria encontra-se assoreada, poluída e
sofre danos produzidos por uma concentração perigosa de materiais
orgânicos, por descargas de esgotos, efluentes industriais e agrotôxicos
carreados pelas enxurradas, bem como por resíduos originados do descarte
de toda a espécie de lixo. Isso tem empobrecido em muito a nossa fauna
aquática. Não bastassem esses motivos de escassez crescente da
biodiversidade nos ecossistemas aquáticos, registra-se ainda a ação
predatória de espécies exóticas, que, introduzidas levianamente na rede
hídrica, já ameaçam muitas das espécies nativas.

Sabe-se que são deficientes os estudos e as técnicas desenvolvidas para a
reintrodução de espécies nativas, a exemplo do surubim. As ações de
repovoamento têm apresentado resultados mínimos e raramente se destinam
a espécies como a do surubim. Faz-se urgente, portanto, que o poder público
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não só empreenda a manutenção do equilíbrio ecológico dos
ecossistemas, preservando a biodiversjiade, mas também dirija esforços
para garantir a perpetuação e a reposiço das espécies nativas dos nossos
rios. A exploração dos recursos pejqueiros não pode prescindir da
racionalidade e da sustentabilidade na proteção da fauna aquática. Nesse
sentido, o projeto de lei que ora apreentamos objetiva criar o Programa
Estadual de Incentivo à Piscicultura, de$tinado à proteção, à pesquisa e ao
desenvolvimento da ictiofauna das bacia's hidrográficas de Minas Gerais, em
especial o surubim, visando ao repovoamento do rio São Francisco. Com
essa iniciativa, procura-se sensibilizar o poder público para que empreenda
ações capazes de garantir o controle, a perpetuação e a reposição da
ictiofauna estadual. Objetiva-se, também, promover a reprodução e a criação
da referida espécie para posterior repovoamento dos corpos d'água da bacia
do São Francisco.

Esperamos contar com o apoio dos colegas parlamentares à aprovação
dessa iniciativa, que certamente, trará inúmeros benefícios à fauna aquática
de nosso Estado-

- 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°1.158/2000
Declara de utilidade pública o Lar Dona Maria Adelaide - LADMA - com

sede no Município de Brasópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Dona Maria Adelaide -

LADMA -, com sede no Município de Brasópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Bilac Pinto
Justificação: O Lar Dona Maria Adelaide, fundado em 1912198, é uma

entidade beneficente e sem fins lucrativos. Suas ações são pautadas pelas
atividades de assistência social dirigidas a idosos carentes e àqueles sem
família, não se fazendo distinção de sexo, cor ou religião. Acolhe em regime
de internato os que inspiram maiores cuidados, oferecendo-lhes assistência
médica, odontológica, além de apoio espiritual e moral.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, titulo que se lhe pretende conceder nesta ocasião, em
reconhecimento aos bons serviços prestados ao povo de Brasópolis, razão
pela qual solicitamos a anuência dos nobres colegas ao projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
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e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.56312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de cópia do inquérito
policial referente às mortes ocorridas na Vila Bandeira Vermelha, no
Município de Betim, em 29/4/2000, durante a desocupação desse
acampamento pelos sem-terras. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.56412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado oficio à Juíza da 22 Vara da Comarca de Janaúba
manifestando a preocupação dessa Comissão com a situação de conflito em
Cachoeirinha, Município de Verdelãndia, e solicitando providências. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.56512000, da Comissão de Transporte, solicitando seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado denunciando o abandono das estradas do
Norte do Estado e solicitando, com urgência, sua manutenção-

N' 1.56612000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao reinicio do asfaltamento da BR-
214, no trecho que liga a BR-1 16 aos Municípios de ltaipé e Novo Cruzeiro-
Distribuídos ã Comissão de Transporte.)

N° 1.56712000, do Deputado José Milton, solicitando manifestação de
congratulações com o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal
de Mariana, Srs. José Hugo Marton e Antônio Fernandes da Costa,
respectivamente, pelo 3040 aniversário de emancipação do município, em
161712000. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.56812000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Murilo Badaró pelo lançamento
do livro "Gustavo Capanema: a Revolução na Cultura"

N° 1.56912000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os Srs. Angelo Osvaldo de Araújo
Santos, Secretário da Cultura; José Henrique de Abreu Guimarães,
Presidente da Cãmara Mineira do Livro, e Mariza Rezende Afonso, Secretária
Municipal de Cultura, pela realização do 1° Salão do Livro de Minas Gerais-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.57012000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja pedida
informação ao Secretário da Fazenda sobre a metodologia de cálculo para
fins de aplicação da aliquota do ICMS incidente sobre telefonia e energia
elétrica. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Irani
Barbosa e Elaine Matozinhos (4).

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Transporte e dos Deputados Carlos Pimenta e Irani Barbosa.
23 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

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

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação, na
46a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.54012000, do Deputado
Agostinho Silveira (Ciente. Publique-se.): e pelo Deputado Irani Barbosa,
informando sua ausência do , País no período de 41812000 a 141812000
(Ciente. Publique-se. Cópia à Area de Apoio ás Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXII do art. 232 do

Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade,
requerimento do Deputado Irani Barbosa em que solicita seja destinada a P
Parte de uma reunião ordinária para a entrega da Medalha de Honra ao
Mérito Legislativo à Sra. Mirta Elsa Rubini, Senadora da Província de Buenos
Aires; e defere, ainda, cada um por sua vez, nos termos do inciso VII do art.
232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Elaine
Matozinhos (2) em que solicita sejam os Projetos de Lei n°s 590199 e
81912000 incluídos em ordem do dia: e, nos termos do inciso VII do art. 232,
c/c O art. 140, do Regimento Interno, requerimento da Deputada Elaine
Matozinhos em que solicita seja o Projeto de Lei n°1.075/2000 encaminhado
à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Srs. Deputados, quero deixar nos anais desta

Casa a citação de um evento extremamente importante ocorrido nesse fim de
semana, em Curvelo. Tivemos o prazer de ver reunidos os principais
participantes de rali do País, presentes em Curvelo, no primeiro grande rali
de nossa cidade. Foi um sucesso total, e queremos parabenizar os
organizadores, devendo o evento ser incluído no calendário nacional, o que
será bom para Minas Gerais. Parabenizamos a todos, principalmente o
grande vencedor do rali: o Cunha. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos em

que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.04412000 distribuído à Comissão do
Trabalho. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados, para verificação de "quorum"

• Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados, número

insuficiente para a votação, mas suficiente para a discussão das matérias em
pauta.

2' Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à ? Fase da 2' Parte da reunião,

com a discussão da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 14.435, que dispõe sobre a implantação de sinalização nas rodovias
vicinais rurais. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa
relator da matéria o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e indaga de S. Exa.
se está em condições de emitir o parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Farei uso do prazo, Sr. Presidente.
3a Parte

O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra sobrestando as
demais matérias da pauta, a Presidência passa à 3' Parte da reunião, com a
leitura de comunicações e os pronunciamentos de oradores inscritos.

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

apresentada pelo Deputado Carlos Pimenta - falecimento do Sr. Francisco de
Almeida Borém, ocorrido em 31812000, em Bocaiúva (Ciente. Oficie-se.)

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e ás 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de agosto de

dois mii, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Rogério Correia e Bilac Pinto
(substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por indicação da Liderança
do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,
comunica o recebimento de ofícios da da Secretaria do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente do Departamento Estadual
de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL -, da Secretaria da Cultura-,
da Secretaria da Segurança Pública de Minas Gerais, da Fundação de Arte
de Ouro Preto - FAOP -, do DER-MG, da Secretaria de Minas e Energia, da
Secretaria da Ciência e Tecnologia, da Petrobrás Distribuidora S.A., da
UEMG e da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, por meio dos
quais esses órgãos encaminham documentação requerida pela CPI. O
Presidente esclarece que os referidos documentos serão anexados aos autos
da CPI, ficando à disposição de seus membros para consulta. Ato contínuo, o
Presidente leva ao conhecimento dos Deputados que a visita da Comissão
ao Tribunal de Contas do Estado será agendada para agosto do corrente
ano. Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão, ocasião
em que o Deputado Rogério Correia apresenta requerimentos em que solicita
se peça ao Secretário da Segurança Pública o relatório acerca do
cronograrna físico e financeiro relativo ao Centro de Remanejamento da
Secretaria da Segurança Pública e que seja realizada nova visita aquele
Centro; seja solicitado ao Presidente do CREA-MG designação de um técnico
para análise do relatório acerca do cronograma do CERESP; sejam
solicitadas informações à CEMIG, ao DETRAN e à PRODEMGE acerca da
prestação de serviços pela Empresa Montreal Informática, cuja propriedade
(ou sociedade) está sendo atribuída ao Sr. Eduardo Jorge. Com  a palavra, o
Deputado Bilac Pinto apresenta requerimento em que solicita se peçam ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG
informações relativas à ordem de inicio das obras das rodovias do Sul de
Minas afetadas pelas enchentes naquela região, assim como quanto ao
cronograma financeiro do pagamento das empresas contratadas. O
Deputado Miguel Martini apresenta requerimentos em que solicita seja
convidado o Presidente da MGS-MG Participação S.A., para prestar
esclarecimentos a esta CPI; sejam convidados os Srs. Jacson Leite, ex-
Presidente da PRODEMGE, Capitão Antônio Passos de Carvalho, Presidente
da PRODEMGE, e o Presidente da Lótus do Brasil para prestarem
informações a respeito do contrato celebrado entre a PRODEMGE e a
empresa Lótus do Brasil, com dispensa de licitação. Após, o Deputado
Antônio Andrade apresenta requerimento em que solicita se peça ao
Presidente do Conselho Regional de Administração cópia das conclusões e
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dos relatórios referentes a pesquisas, estudos técnicos, análises,
planejamentos de ações e assessoria relativos a trabalhos de modernização
administrativa, objeto do convênio celebrado entre esse Conselho e o Estado
de Minas Gerais, assinado em 28118/95. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antõnio Andrade - Bené

Guedes - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°886/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei n°
88612000 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de Amigos da
Criança - GAC -, com sede no Município de Selo Horizonte.

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e
lhe apresentou a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão apreciar o projeto em
caráter conclusivo, de acordo com o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo de Amigos da Criança é uma sociedade civil sem fins lucrativos,

tem como objetivo a integridade e o bem-estar de crianças e adolescentes
carentes e marginalizados. Para tanto, desenvolve ações educativas e
culturais, de forma a prepará-los para o mercado de trabalho.

Diante disso, entendemos que é de grande relevância social o trabalho da
entidade, o que a torna merecedora do titulo declaratãrio de utilidade pública.

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

88612000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°988/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o Projeto de Lei n° 98812000

objetiva declarar de utilidade pública o Amparo Maternal Euripedes Novelino,
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com sede no Município de Patos de Minas.

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta Comissão, em
caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art 103, 1, 'a", c/c o art. 102,
XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil sem fins lucrativos e tem como

finalidade precípua zelar pela saúde da comunidade, combater a fome e a
pobreza, desenvolver programas para mães necessitadas e promover
campanhas de esclarecimento sobre higiene, saúde e nutrição.

Evidencia-se, pelo trabalho desenvolvido por seus voluntários, a
abnegação e o espírito de amor ao próximo, o que justifica a declaração de
sua'utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 98812000

na forma apresentada-
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
lvo José, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 99512000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado José Milton, por meio do Projeto de Lei n° 99512000, pretende

seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Meios -
ASCOM -, com sede no Município de Lagoa Dourada.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O A Associação Comunitária dos Meios presta relevantes serviços às

pessoas carentes da região, combatendo a fome e a pobreza Visa, também,
promover atividades esportivas, culturais e de assistência social,

j desenvolvendo e incentivando a solidariedade entre as pessoas. Por meio de
tais ações, a Associação contribui com a sociedade de forma efetiva.

Em virtude do alcance de sua obra, a entidade é merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 995/2000 na

forma proposta.
2	Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.

Ivo José, relator.
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Paulo Piau, por meio do Projeto de Lei n° 1.02812000,

pretende seja declarado de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da
Verdade, com sede no Município de Uberaba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade constitucional idade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços às pessoas carentes,

desenvolvendo atividades. Está voltada para a erradicação da fome e da
miséria e conforme suas possibilidades ampara necessitados, por meio da
distribuição de cestas básicas, medicamentos, roupas, além de apoio moral e
espiritual.

Fica demonstrado, pois, que a entidade é merecedora do título declaratório
de utilidade pública.

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

1.02812000 na forma original.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.03112000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 1.03112000, o Deputado Paulo Piau pretende
seja declarada de utilidade pública a CADA - Casa de Apoio ao Drogado e ao
Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede nesse município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
lhe apresentou a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade possui como finalidade o apoio a pessoas consideradas

dependentes de substâncias químicas, drogas e álcool, no Município de
Uberaba e região, podendo promover em todos os segmentos da sociedade
civil atividades de cunho assistencial que visem a prevenção, tratamento e
recuperação de tais dependentes, por meio do programa específico de 12
passos, de palestras, conferências, seminários. atendimento individual e
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grupal, orientação ou terapia familiar, assistência médica e psicológica.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do titulo de utilidade
pública.

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

1.03112000 com a Emenda n°1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.03312000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Promotora de Assistência Social -
APAS -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Após realizado o exame preliminar pela Comissão de Constituição e
Justiça, cabe a esta Comissão apreciar o projeto, em caráter conclusivo, de
acordo com o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja

finalidade principal é o desenvolvimento, implantação e acompanhamento de
programas que visem solucionar problemas sociais em sua região, nas
seguintes áreas, entre outras: habitação, saúde, saneamento básico, esporte,
educação e profissionalização.

Evidencia-se, portanto, que o trabalho de seus voluntários a torna
merecedora do titulo declaratário de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.03312000 na

forma original.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
26/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei complementar em
epígrafe altera a Lei Complementar n° 33, de 2916194, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A proposição foi, preliminarmente, analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade. Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao
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mérito, nos termos do art. 102, 1, "a", o/co art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta objetiva modificar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas

do Estado, introduzindo dois parágrafos no art. 41, o qual prevê que os
elementos que integrarão a tomada ou prestação de contas serão fixados em
instrução do Tribunal, O §1 0 determina a uniformização pelo Tribunal das
orientações relativas á prestação de contas dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério - FUNDEF, O §21, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade de o
Tribunal incluir nas instruções, como elemento integrante da prestação de
contas da aplicação dos recursos do FUNDEF, parecer dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo,

O FUNDEF foi instituído por determinação do art. 60, § 1°, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna, introduzido pela
Emenda à Constituição n° 14, de 1996. Foi criado com a finalidade de
assegurar que os Estados, Distrito Federal e municípios destinem não menos
de 60% dos recursos vinculados à educação, previstos no art. 212 da
Constituição da República, para a manutenção e o desenvolvimento do
ensino fundamental, visando à universalização de seu atendimento e à
remuneração condigna do magistério. A regulamentação do FUNDEF adveio
com a Lei Federal n° 9.424, de 1996, a qual prevê, no art. 40, a criação de
conselhos fiscalizadores do fundo, que farão o acompanhamento e controle
social sobre a repartição, a transferência e a aplicação de seus recursos. No
art. 11, a referida lei estabelece que os Tribunais de Contas criarão
mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno de seus
dispositivos e do disposto no art. 212 da Constituição da República.

Verifica-se, assim, que o projeto em questão vem ao encontro do que
estabelece a legislação federal, adequando-se ás suas determinações. E-lá
que observar, contudo, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
já editou a Instrução Normativa n° 02/97, que vem, justamente, orientar a
prestação de contas dos recursos do FUNDEF pelo Estado e municípios, da
maneira como pretende este projeto de lei complementar.

Destarte, a determinação de que o Tribunal inclua o parecer dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF como elemento
integrante da prestação de contas da aplicação dos recursos é conveniente.
De fato, é uma maneira de integrar dois órgãos que fiscalizam a aplicação
dos mesmos recursos, o que poderá propiciar uma melhor permuta de dados
e aprimorar a fiscalização do Tribunal de Contas.

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

Complementar n°26/2000.
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Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Sargento

Rodrigues - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.00212000

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ermano Batista, dispõe sobre o
período de cobrança do IPVA.

Publicada em 61512000, foi a matéria distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade. O projeto vem, agora, a esta Comissão, nos termos do art.102,
1, «e", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a estabelecer período determinado para a

cobrança do IPVA. Pretende-se, com a medida, assegurar ao contribuinte a
certeza de que o recolhimento do tributo ocorrerá sempre em data prefixada
em lei, evitando-se, dessa forma, que o fisco possa surpreendê-lo com a
alteração dos prazos.

Considerando-se que as finanças públicas não são apenas um meio de se
assegurar a cobertura das despesas do Estado, mas constituem também o
modo de que dispõe a administração para intervir na vida social, é justo que
seja assegurada ao cidadão a garantia de que tal intervenção não se fará de
forma inoportuna.

Para se obter essa garantia, a lei é o melhor instrumento, pois evita que
alterações inesperadas venham a ser promovidas unilateralmente, pela
administração pública.

A alteração do prazo do recolhimento do imposto não acarretará prejuízo
para a administração pública, constituindo apenas uma questão de gestão
econômico-financeira.

Assim, a proposição concilia os interesses do Estado administrador com os
interesses da comunidade por ele tutelada, tal como preconizado pelo Código
do Contribuinte - Lei n° 13.515, de 71412000 -, o qual, no inciso 1 do art. 20,
estabelece como um de seus objetivos promover o bom relacionamento entre
o fisco e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na
parceria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.00212000, no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Doutor Viana

- Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.04412000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei
n° 9.444, de 25111187, que dispõe sobre as licitações e os contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1° turno com a Emenda n°2, apresentada em
Plenário. Vem agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A lei das licitações estadual, datada de 1987, encontra-se defasada em
face da legislação federal. Isso porque foi editada antes da Constituição de
1988, que determinou, no art. 22, XXVII, ser competência privativa da União
a elaboração d- normas gerais de licitações e contratos administrativos. Para
disciplinar a ri- .éria, foi promulgada a Lei Federal n° 8.666 ! de 1993, que
estabelece as feridas normas gerais de licitações e contratos, em todas as
modalidades, para as administrações públicas direta, autárquica e
fundacional da União ! dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e
para as empresas públicas e sociedades de economia mista. O projeto de lei
em pauta vem, assim, adequar a Lei n° 9.444, de 1987, à legislação federal,
estabelecendo que suas normas se aplicarão a toda a administração pública
estadual. Na sua redação original, a lei das licitações estadual se aplicava
somente ao Poder Executivo e às autarquias.

A proposição determina, ainda, que poderão participar dos procedimentos
licitatórios, em igualdade de condições, todas as pessoas físicas ou jurídicas
capazes de firmar contrato com o Estado, inclusive as cooperativas
legalmente constituídas na forma da Lei Federal n°5.764, de 16112171, e que
estejam em funcionamento há mais de dois anos e regularmente inscritas na
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.

As cooperativas são organizações constituídas por membros de
determinado grupo económico ou social que objetivam desempenhar, em
beneficio comum, determinada atividade. Todavia, há diversas cooperativas,
notadamente de trabalho ou de prestação de serviços, fraudulentas, criadas
com o objetivo de burlar a lei, pois se utilizam de tal denominação para
acobertar uma atividade que é, na verdade, intermediação de mão-de-obra
com finalidade lucrativa. Sendo assim, a exigência de que somente poderão
participar das licitações estaduais cooperativas legalmente instituídas e
devidamente cadastradas no órgão que as representa é benéfica ao Estado,
pois constitui uma garantia da idoneidade das licitações.

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

1.04412000 na forma do vencido no 1 0 turno.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.04412000

Altera o art. 1° da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe
sobre as licitações e os contratos da administração centralizada e autárquica
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Esta lei estabelece regras especificas para as licitações e para a

celebração de contratos administrativos relativos a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito da administração
pública estadual.

§ 1 1 - Subordinam-se aos preceitos desta lei, como licitantes ou
contratantes, os órgãos e as entidades das administrações direta e indireta
de todos os Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério
Público.

§ 20 - Poderão participar dos procedimentos licitatórios, em igualdade de
condições, todas as pessoas físicas ou jurídicas capazes de firmar contrato
com o Estado, inclusive as cooperativas legalmente constituídas na forma da
Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e que estejam em
funcionamento há mais de dois anos e regularmente inscritas na Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Chico Rafael.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.315/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em tela solicita ao
Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe pedido escrito de
informação ao Presidente da COPASA-MG, para que forneça a esta Casa
resumo de cada licitação realizada no período de janeiro de 1999 até abril de
2000, contendo o objeto, a empresa vencedora e o valor contratado,
informando ainda o nome das empresas que participaram de cada certame
licitatório.

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

A administração pública, pelo fato de gerir a coisa pública, não goza da
liberdade de contratar tal como as empresas privadas, devendo submeter-se
a certas condições legais, com vistas a evitar a escolha subjetiva do
fornecedor e do comprador.

A licitação é, portanto, nos dizeres de Celso António Bandeira de Meio, em
sua obra "Curso de Direito Administrativo", li a ed., 1999, p. 371, Malheiros
Editores Ltda., "um certame que as entidades governamentais devem
promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta
mais vantajosa às conveniências públicas".

Por outro lado, o pedido escrito de informações é prerrogativa conferida a
esse Legislativo para exercer controle parlamentar direto sobre os atos do
Poder Executivo, tendo por principais objetivos assegurar a observância da
legislação e dos programas de Governo, avaliar a atuação dos diversos
órgãos, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e sua economicidade.

Com fundamento no princípio da probidade administrativa, entre outros,
tendo a firme convicção de que a lealdade, o respeito, a sinceridade, a
transparência e a boa-fé devem estar presentes nos certames licitatórios e
devem ser respeitados pela administração e convictos também da
necessidade do controle desta Casa sobre os outros Poderes como forma de
manter o equilíbrio entre eles e o respeito aos princípios que conformam a
administração pública, somos pela conveniência e a oportunidade do envio
do pedido de informação sob comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.31512000, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Diizon

Meio - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1-45012000

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado João Batista de Oliveira, por meio do requerimento em análise,
solicita ao Presidente da Casa seja endereçado pedido de informações ao
Secretário de Estado da Segurança Pública sobre as operações realizadas
no âmbito do órgão de que é titular com o objetivo de coibir o funcionamento
de máquinas de caça-níqueis, bem como os resultados dessas mesmas
operações.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII. "c", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A matéria em apreço submete-se ao comando do § 2 0 do art. 54 da
Constituição mineira, o qual transcrevemos a seguir:

"Art.54-( ...)
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

A Secretaria da Segurança Pública compete assegurar o estado de
tranqüilidade à coletividade em geral e ao indivíduo em particular, não só
quanto à sua integridade física e liberdade, como também quanto ao seu
patrimônio, pela ação preventiva dos órgãos próprios. Sendo assim, entre as
suas atribuições, está a de fiscalização, que busca coibir o desenvolvimento
de atividades ilícitas ou que prejudiquem de alguma forma o cidadão.

Em relação ao mérito da proposição, a consideramos pertinente e
oportuna. Sendo o referido órgão pane da administração pública direta do
Estado, suas atividades estão sujeitas ao princípio da publicidade, conforme
dispõe o art. 13, c/c o art. 14, da Constituição mineira. Dessa forma, nada é
mais coerente que prestar contas a respeito das operações que realiza.

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

1.45012000 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meto - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.451/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A proposição em tela, de iniciativa da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que oficie ao
Secretário de Estado da Fazenda, pedindo-lhe sejam enviadas a esta Casa
informações sobre a possível repercussão financeira ocasionada na folha de
pagamento do Estado,caso seja aprovado o Projeto de Lei n° 712199, do
Deputado Jorge Eduardo, ou o Substitutivo n° 1 ,apresentado.

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

Fundamentação
O projeto de lei a que se refere o requerimento em exame diz respeito à

instituição de gratificação por trabalho noturno destinada aos professores e
aos servidores dos ensinos fundamental e médio do Quadro do Magistério
Público que exerçam atividades especificas nas unidades estaduais de
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ensino, no período compreendido entre as 22 e as 23 horas.

No âmbito interno deste parlamento, a proposição encontra amparo no
Regimento Interno, que, ao atribuir competências às Comissões, em seu art.
100, confere-lhes, mediante o inciso IX, a prerrogativa de encaminhar, por
intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de informações às
autoridades estaduais, principalmente no que tange às matérias de sua
competência.

Reportando-nos ainda ao Regimento Interno, o seu art. 102, VII, "d", dispõe
ser da competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
examinara repercussão financeira da proposição.

Visto que a aprovação do projeto de lei sob exame da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária causará repercussão na receita do
Estado, é imperioso que esta Casa se cientifique do montante, verificando se
existe previsão orçamentária que possa fazer face à despesa prevista; em
caso contrário, a lei, quando editada, será letra morta. Assim, a matéria é
conveniente e oportuna, pois os membros desse órgão colegiado necessitam
de dados concretos para subsidiá-los no acurado exame da matéria, sem
deixar de registrar a justeza da iniciativa do Projeto de Lei n° 712/99. No
entanto, do ponto de vista formal, julgamos necessário apresentar substitutivo
à matéria para adequá-la à boa técnica legislativa.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.45112000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária solicita a V. Exa.,
nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado da
Fazenda pedido escrito de informações sobre a repercussão financeira na
folha de pagamento do Estado ocasionada pelo Projeto de Lei n° 712199 ou
pelo Substitutivo n° 1 a ele apresentado, caso este ou aquele venha a ser
aprovado, e se existe previsão orçamentária para fazer face à despesa
prevista.

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meio - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.452/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer ao
Presidente da Assembléia Legislativa que sejam solicitadas ao Secretário da
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Fazenda informações sobre o impacto da redução, de 18% para 12%, da
carga tributária do ICMS incidente sobre as operações internas com óleo
diesel, pretendida pelo Projeto de Lei n° 530199.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" ! em 21612000, o
requerimento foi encaminhado a este órgão colegiado, a quem compete
emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência da

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 54, § 2 0, da Constituição
mineira, que lhe outorga a faculdade de pedir informação ao Secretário de
Estado, sendo que a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Quanto à essência do assunto contido no requerimento, temos a dizer que
o óleo diesel é um produto sob regime de substituição tributária, regime esse
definido no art. 150, § 70 , da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 3, de 1993, e no art. 10 da Lei Complementar
Federal n°87, de 1319196 (Lei Kandir). O fabricante, que no caso é a refinaria,
paga o imposto antecipadamente, recolhendo na fonte em favor do Fisco
Estadual a importância correspondente à alíquota do ICMS de 18%, com
base de cálculo presumida definitiva.

Percebe-se que se trata de receita de peso significativo no produto da
arrecadação mensal do ICMS, necessária para que o Estado possa fazer
funcionar sua enorme máquina administrativa.

Dessa forma, nada mais pertinente que se requerer ao Secretário da
Fazenda o envio de informações sobre o impacto que a redução, de 18%
para 12%, da carga tributária do ICMS incidente nas operações internas com
óleo diesel poderá causar no Tesouro Estadual. O possível reflexo negativo
no orçamento do Estado deve ser analisado, até mesmo porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal exige a recomposição da receita tributária sempre
que se conceder benefício fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Requerimento n°

1.45212000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meio - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.502/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas encaminhou
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requerimento ao Presidente da Assembléia Legislativa para que fossem
solicitadas ao Diretor de Transportes Coletivos Intermunicipais do DER-MG
informações referentes à recente publicação de livro de sua autoria, quais
sejam, nome do responsável pelas despesas de custeio do lançamento, local
do lançamento, valor das despesas e a editora que realizou a edição do
respectivo livro.

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

Fundamentação
Em relação ao pedido de informação proposto, cumpre-nos esclarecer que,

após consultar o Sr. Ronaldo Gouveia, Diretor de Transportes Coletivos
lntermunicipais do DER-MG, esta relatoria foi informada de que o livro
mencionado, intitulado "Saber das pedras - O Livro das Estátuas", editado
pela Editora Autêntica, é de autoria do Prof. Luiz Alberto Brandão Santos,
mestre em Literatura Comparada e professor da Universidade Federal de
Minas Gerais.

Segundo as informações, esse trabalho foi resultado de uma pesquisa
histórica sobre as esculturas que enfeitam a cidade de Belo Horizonte, tendo
sido o autor agraciado com um bolsa da Fundação Vitae para que pudesse
realizar a obra que, culturalmente, muito engrandece nossa Capital.

O lançamento do livro se deu no Espaço Cultural do Sindicato dos
Empresários, com grande louvor.

A participação do Sr. Ronaldo Gouveia se deu, a pedido do Prof. Luiz
Alberto, por meio de um ensaio fotográfico desses monumentos, que acabou
por ilustrar sua obra. E, como é de praxe seu nome foi citado como autor das
fotos e, também, mencionado no livro, nos agradecimentos pelo seu trabalho.

Diante de tais circunstâncias, não há por que enviar o pedido de
informação que se solicita.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 1.50212000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meto - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 163 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 91812000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios - 23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.159 a 1.16212000 - Requerimentos n°5
1.571 e 157212000 - Requerimentos da CPI da FUNDEF e do Deputado
Durval Angelo e outros - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Assuntos Municipais e do Deputado Bilac Pinto - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ronaldo Canabrava, Antônio Carlos Andrada,
Sebastião Costa, Chico Rafael e Miguel Martini - 2 Parte (Ordem do Dia): ?
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial da Juventude - Comissão Especial das Taxas - Comissão Especial
para Emitirem Pareceres sobre o Vetos Totais às Proposições de Lei nos
14.521 e 14.506 - Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre os
Vetos Parciais às Proposições de Lei n

os 14.523 e 14.554 - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Durval Angelo e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; aprovação - Requerimento da
CPI do FUNDEF; aprovação - Requerimento n° 1.304/2000; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.33212000; aprovação -
Requerimento n° 1.34012000 ' aprovação; declaração de voto -
Requerimentos n

os 1.348 e 1.37112000; aprovação - Requerimento n0
1.37312000; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimentos n

o
s 1.388 e

1.406/2000; aprovação - ? Fase: Chamada para verificação de "quorum";
existência de "quorum" para discussão - Discussão de Proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.435;
emissão do parecer pelo relator; encerramento da discussão; chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrásio Pinto - Amilcar Marfins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto
- Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
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Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
Oiinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h12min, 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.

la Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 20- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Ronaldo Bomfim Santos, Subprocurador-Geral da República,

relatando ação constrangedora de que foi vítima, conforme cópia de ofício
enviado ao Comandante-Geral da PMMG. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes, em atenção
ao Requerimento n° 970199, do Deputado Bilac Pinto, informando que, no
momento essa Secretaria não dispõe dos recursos necessários à realização
da obra solicitada no supracitado requerimento.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes,
encaminhando cópia do Convênio n° 1712000, celebrado entre essa
Secretaria, o DER-MG e o Município de Juiz de Fora. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do ai. 74 da Constituição Estadual, c/c
o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, solicitando que
esta Casa encaminhe à Secretaria do Planejamento o detalhamento das
emendas dos parlamentares previstas no Orçamento 2000, relativo às
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demandas do Programa Construindo o Orçamento Participativo. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
informando que o imóvel objeto de doação por meio do Projeto de Lei n°
262199 ainda não se encontra averbado em nome do Estado de Minas
Gerais. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes, encaminhando
cópia do Convênio n° 10212000, celebrado entre a Secretaria de Esportes e o
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, visando ao
prosseguimento do Programa Esporte Solidário - Toriba. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c
o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, prestando
informações relativas ao pedido contido no Requerimento n° 1.28712000, do
Deputado Gil Pereira.

Do Cel. PM Valdelino Leite da Cunha, Subchefe do Estado Maior da
PMMG, prestando informações relativas ao pedido contido no Requerimento
n°1.342/2000, do Deputado Edson Rezende.

Do Sr. Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS em Minas Gerais,
prestando informações relativas ao pedido em favor da Sra. Ednalva Alves
Paiva, contido no Requerimento n° 1.40412000, do Deputado Ivo José.

Do Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA-MG,
prestando informações sobre o Projeto de Assentamento Olhos D'Agua no
Município de Sacramento, em atenção ao Requerimento fl° 1 488/2000, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia (2),
encaminhando oficio da Corregedoria-Geral da Polícia, contendo informações
relativas à denúncia formulada pelo Sr. Vilson Santana Alves, em atenção ao
Requerimento n° 1.47512000, da Comissão de Direitos Humanos; e cópia de
ofício da Delegacia Regional de Segurança Pública de Sete Lagoas, em
atenção a pedido contido no Requerimento n° 1.29912000, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social- (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Luiz Antônio Viana, Presidente da PETROBRAS Distribuidora S.A.,
encaminhando, em atenção a requerimento da CPI das Licitações, a relação
das empresas credenciadas para o transporte de asfalto e emulsão asfáltica
nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. (- A CPI das
Licitações.)

rÃ-
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Da Sra. Neusa Coutinho Affonso, Secretária-Substituta da Secretaria de

Controle Externo em Minas Gerais, do Tribunal de Contas da União,
encaminhando demonstrativo referente aos trabalhos de auditoria
desenvolvidos por esse órgão no Estado, no primeiro semestre deste ano. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Antônio Nunes da Silva, Presidente do Conselho Federal dos
Detetives Profissionais - CFDP -, comunicando a instalação da representação
desse órgão em São Paulo.

Do Sr. Francisco Sérgio de Assis, Presidente da Associação dos
Cafeicultores da Região de Monte Carmelo, solicitando a revisão da
legislação que criou a taxa de controle da produção de mudas, a qual
acarretaria distorções na medida em que não varia de acordo com o preço do
produto. (- A Comissão de Politica Agropecuária.)

Do Sr. Onofre Marinho Moreira, encaminhando à Casa sugestões sobre
violência, reforma agrária, etc. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Raimundo Nonato Ribeiro, da Augusta e Respeitável Loja Simbólica
Acácias de Contagem N° 228, cumprimentando a Casa pelos relevantes
serviços prestados ao povo mineiro e solicitando a relação dos Deputados
maçons.

Da Coordenação do Acampamento Liga dos Camponeses Pobres do Norte
de Minas, encaminhando cópia da nota à imprensa em que relatam os
ataques feitos contra o acampamento. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.159/2000

Dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Das modalidades lotéricas
Art. 1° - Poderão ser exploradas pela Loteria do Estado de Minas Gerais -

LEMG -, sem prejuízo de outras modalidades, as seguintes espécies de
loterias:

- loteria de bingo tradicional, que consiste em sorteios, ao acaso, de
números de 1 a 90, alinhados em cartela, com extrações sucessivas, até que
um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado, sendo
a premiação feita mediante rateio ou bens materiais;

II - loteria de bingo eletrõnico, que consiste na utilização de terminal
eletrônico munido de vídeo, cilindros ou qualquer outra forma de
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demonstração da combinação vencedora, contendo gerador de números
aleatórios, símbolos ou figuras, acionado diretamente pelo jogador, mediante
aposta em dinheiro ou seu equivalente, proporcionando prêmios em dinheiro;

III - loteria de bingo similar, que consiste na realização de sorteios
eventuais, sem funcionamento em salas próprias, utilizando processo de
extração aleatória, isento de contato humano, podendo oferecer prêmios
exclusivamente em forma de bens ou serviços.

Do credenciamento dos agentes lotéricos
Art. 2° - A Loteria do Estado de Minas Gerais explorará as modalidades

lotéricas enumeradas no art. 1 0, por meio de seus agentes lotéricos,
mediante a observância dos requisitos e das condições constantes da
regulamentação por ato administrativo a ser editado pela autarquia.

Art. 30 - Considera-se agente lotérico:
- em caráter precário, até a expedição do regulamento aludido no artigo

anterior, as entidades desportivas que, na data da publicação desta lei, sejam
detentoras do credenciamento ou se encontrem em processo de renovação
com data de protocolo anterior a esta lei, para exploração de jogos de bingo
permanente ou eletrônicos, desde que tenham cumprido as suas obrigações
com a Loteria do Estado de Minas Gerais;

II - as pessoas jurídicas de direito privado que requeiram o credenciamento
para a exploração das modalidades lotéricas de que trata esta lei e que
preencham os requisitos e as condições a serem fixadas pela LEMG, por
meio de portaria.

Parágrafo único - As entidades desportivas de que trata o inciso 1 poderão
contratar empresas administradoras para exploração das modalidades
lotéricas previstas no art. 1 0 , observada a regulamentação a que alude o art.
20 desta lei.

Art. 40 - O agente lotérico, ao requerer o credenciamento, terá de recolher
previamente â LEMG a importância equivalente a:

-2.000 UFIRs, em se tratando de loteria de bingo permanente;
II - 2.000 UFIRs, em se tratando de loteria de bingo eletrônico;
III -2.000 UFIRs,• em se tratando de loteria de bingo similar.
Da autorização para funcionamento
Art. 5 0 - Os agentes lotéricos credenciados somente poderão iniciar suas

atividades após obterem autorização anual de funcionamento expedida pela
LEMG, cuja concessão se condiciona à prévia verificação do atendimento de
todas as normas regulamentares, bem como ao pagamento das seguintes
quantias:

- 10.000 UFIRs, em se tratando de loteria de bingo tradicional;
II - 20.000 UFIRs, em se tratando de loteria de bingo tradicional e

eletrônico;
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III - 10000 UFIRs, em se tratando de loteria de bingo eletrônico

explorado em salas especiais;
IV - 10.000 UFIRs, em se tratando de loteria de bingo similar;
Parágrafo único - Os agentes lotéricos deverão recolherá LEMG os valores

indicados neste artigo, a título de renovação da autorização de
funcionamento, até o décimo dia útil do segundo mês de cada ano.

Da loteria de bingo tradicional
Art. 60 - Para a realização da loteria de bingo tradicional, sem prejuízo de

outras normas regulamentares, o agente lotérico credenciado obriga-se a:
- criar ambiente especial, com capacidade mínima - para duzentos

participantes sentados;
li - funcionar em dias e horários previamente determinados;
III - manter circuito de som e imagem que permita a todos os participantes

perfeita e permanente audiência e visibilidade de cada procedimento do
sorteio;

IV - possuir equipamentos apropriados para a extração dos números,
mediante sistema aleatório, isento de contato humano;

V - possuir equipe de segurança, conforme a Lei n° 7.102, de 20 de junho
de 1983, normatizada pela Portaria n° 992, de 25 de outubro de 1995, do
Departamento de Policia Federal.

Art. 70 - A destinação total dos recursos arrecadados em cada sorteio da
loteria de bingo tradicional dar-se-á nos seguintes termos:

- 65% (sessenta e cinco por cento) para premiação bruta, já incluída a
parcela correspondente a IRRF, taxas, tarifas e quaisquer outros eventuais
incidentes;

II - 7% (sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva, ou para
a LEMG, nesta última hipótese, se auferido pela pessoa jurídica de que trata
o inciso II do art. 3 0 desta lei;

III - 28% (vinte e oito por cento) para custeio das despesas de
administração, operação e divulgação.

§ 1 1 - Entende-se por receita bruta o valor total proveniente da venda de
cartelas, deduzidos os valores pagos a título de premiação, impostos, taxas e
tarifas incidentes.

§ 20 - O valor a que alude o inciso II deste artigo não poderá ser inferior a
5.000 UFIRs por mês.

Art. 8 1 - Os agentes lotéricos que explorarem a loteria de bingo tradicional
deverão recolher mensalmente à LEMG o equivalente a 3% (três por cento)
da receita bruta proveniente da venda das cartelas.

Da loteria de bingo eletrônico
Art. 9°- Os jogos processados pelos terminais da loteria de bingo eletrônico

assegurarão, em ciclo temporal, a ser definido em portaria, o pagamento de
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premiação bruta mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total
das apostas de cada terminal.

Art. 10 - As receitas oriundas da loteria de bingo eletrônico serão
destinadas à LEMG e corresponderão aos valores previstos no art. 13 desta
lei.

Art. 11 - A autorização para funcionamento de terminais da loteria de bingo
eletrônico, observados os requisitos para a respectiva habilitação, objeto da
regulamentação referida no art. 2 0 desta lei, apenas será concedida aos
agentes lotéricos previamente autorizados pela LEMG.

§ 1° - Os terminais da loteria de bingo eletrônico deverão ser instalados e
operados em salas especiais, clubes, hotéis e em salas contíguas ou não aos
estabelecimentos onde se processe a loteria de bingo tradicional.

§ 2° - Considera-se sala especial o recinto independente da sala de loteria
de bingo tradicional situado em qualquer local do território do Estado de
Minas Gerais com capacidade mínima para vinte terminais de loteria de bingo
eletrônico.

§ 30 - A sala onde forem instalados os terminais da loteria de bingo
eletrônico destinar-se-á, exclusivamente, a esse tipo de modalidade, sendo
admissíveis no mesmo ambiente físico somente serviços de bar e
restaurante.

§ 40 - Fica expressamente vedada a exploração de terminais de loteria de
bingo eletrônico em bares, lanchonetes, padarias e demais locais onde é
permitido o ingresso de menores.

§ 5° - Os clubes e hotéis, para a exploração dos terminais de loteria de
bingo eletrônico, deverão constituir uma sala do tipo especial dentro de suas
dependências, sendo vedados o acesso e a permanência de menores.

§ 60 - Possuir equipe de segurança, nos termos do inciso V do art. 6 0 desta
lei-

Art. 12- Na modalidade de loteria de bingo eletrônico, o limite máximo para
autorização de terminais por estabelecimento será de trezentos.

Art. 13 - Os agentes lotéricos credenciados para a loteria de bingo
eletrônico deverão recolher os seguintes valores para a LEMG:

1 - 500 UFIR5 anualmente, por terminal da loteria de bingo eletrônico, pelo
selo de controle expedido pela LEMG;

II - 50 UFIRs mensalmente, por terminal da loteria de bingo eletrônico
instalado.

Parágrafo único - Somente será permitido o funcionamento de terminais
com o selo de controle expedido pela LEMG.

Da loteria de bingo similar
Art. 14 - A LEMG poderá firmar convênio com municípios, cabendo-lhes

autorizar e fiscalizar sorteios de loteria de bingo similar, bem como as
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receitas correspondentes.

Parágrafo único - Os recursos oriundos dos sorteios de loteria de bingo
similar deverão ser aplicados nos municípios onde se realizar o evento,
desde que conveniados.

Art. 15 - A premiação em cada sorteio da modalidade lotérica bingo similar
será sempre representada por bens materiais, cujo valor total será, no
mínimo, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de face
multiplicado pelas cadelas de série.

Parágrafo único - Os sorteios de modalidades similares poderão ocorrer por
processos eletrônicos de comprovada segurança e previamente aprovados
pela LEMG.

Disposições gerais
Art. 16 - Para efeito de recolhimento das taxas anuais instituídas nesta lei,

deverá ser observado o principio da proporcionalidade entre a data do
pagamento para o início da atividade e o ano fiscal.

Art. 17 - Será permitida a exploração de, no máximo, três salas de loteria
de bingo tradicional por entidade desportiva, respeitada a circunscrição
territorial do município onde se localizar a sede principal da entidade
desportiva.

Art. 18 - A autorização para confecção e venda de novas cadelas, para
operacionalização da loteria de bingo tradicional, estará condicionada à
comprovação do repasse financeiro de que trata o art. 50 e o inciso II do art.
7° desta lei.

Art. 19 - Os agentes lotéricos terão a responsabilidade pela correta
exploração das modalidades lotéricas em que forem credenciados, bem
como com relação aos efeitos dela decorrentes, mesmo que contratem
empresas administradoras.

§ 1° - A relação jurídica proveniente da exploração das modalidades
lotéricas de que trata esta lei se estabelecerá somente entre a LEMG e seus
agentes lotéricos.

§ 2° - As empresas administradoras terão relação jurídica apenas com as
entidades desportivas, quando for o caso, mas deverão observar todas as
disposições desta lei, bem como sua regulamentação.

Art. 20 - E expressamente vedada a presença de menores de dezoito anos
nos recintos onde se realizem quaisquer das modalidades Jotéricas previstas
nesta lei.

Art. 21 - A LEMG poderá utilizar os recursos técnicos operacionais de
órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou de empresas privadas,
nacionais ou estrangeiras, de ilibada reputação e notória especialização, para
proceder a exames técnicos dos equipamentos, com a finalidade de
assegurar o seu funcionamento regular e adequado.
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Art. 22 - Os resultados liquidos obtidos pela LEMO resultantes da
exploração das modalidades lotéricas previstas nesta lei serão destinados
aos projetos de interesse social relacionados à segurança pública, à
educação, ao desporto, à moradia e à seguridade social, com ênfase para a
saúde, sob a supervisão das entidades responsáveis.

Disposições finais
Art. 23 - A LEMO fiscalizará os agentes lotéricos que explorarem as

modalidades previstas nesta lei, sujeitando-se os que descumprirem qualquer
de suas disposições às seguintes penalidades administrativas, precedidas
sempre pela competente notificação para, no prazo de dez dias, apresentar
defesa escrita:

- advertência por escrito;
II - multa;
III - interdição dos equipamentos;
IV - suspensão das atividades:
V - cassação da autorização:
VI - descredenciamento do agente lotérico.
Art. 24 - Não é permitida a instalação e exploração de quaisquer outros

equipamentos eletrônicos de jogo além dos previstos nesta lei,
independentemente de sua classificação ou denominação, em que se
utilizem terminal de vídeo, cilindros ou qualquer outra forma de demonstração
de combinação vencedora e, se acionado pelo apostador mediante aposta
em dinheiro ou seu equivalente, proporcione prêmios ao ganhador em
dinheiro ou bens.

Art. 25 - Não será concedido credenciamento aos agentes lotéricos cujos
sócios, acionistas, diretores, gerentes ou representantes tenham
antecedentes criminais.

Parágrafo único - A restrição mencionada no "caput" deste artigo também
se aplica:

- às sociedades controladoras ou coligadas aos agentes lotéricos;
II - às empresas administradoras, aos fabricantes ou fornecedores de

terminais de loteria de bingo eletrônico, bem como às suas controladoras ou
coligadas.

Art. 26 - Compete à LEMO expedir os atos normativos destinados à
regulamentação desta lei.

Disposições transitórias
Art. 27- As entidades desportivas de que trata o inciso 1 do art. 3 0 desta lei,

bem como suas empresas administradoras, deverão, sob pena de
descredenciamento, adequar-se às determinações constantes da
regulamentação desta lei, no prazo de trinta dias contados da data de sua
edição.
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Art. 28 - Os modelos de máquinas eletrônicas programadas e os

respectivos "softwares" de jogos que se encontravam autorizados
anteriormente á data de 21110199, sob a égide das Leis n

o
s 8.672, de 1993, e

9.615, de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.574, de 1998, nos
estabelecimentos de bingo, ficam, até a regulamentação de que trata o art.
2°, autorizados a funcionar como loteria de bingo eletrônica

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no 'capuf' deste artigo às demais modalidades
previstas no art. 1 0 desta lei.

§ 20 - E vedada, até a edição da regulamentação a ser expedida pela
LEMG, disciplinando a homologação dos terminais de loteria de bingo
eletrônico, a instalação e funcionamento de novos modelos de terminais ou
"software" de jogos.

Art. 29 - As entidades desportivas de que trata o inciso 1 do art. 30
interessadas em aderirás normas desta lei deverão, no prazo de trinta dias, a
contar da data da publicação da regulamentação desta lei, formalizar por
escrito sua decisão à LEMG.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das reuniões, de de 2000.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: E cedo que o jogo já se incorporou aos hábitos dos brasileiros

e ao nosso ordenamento jurídico há muito tempo. Desde os idos de 1932, por
meio do Decreto n° 21.143, criou-se a primeira Loteria; foi seguido de dois
outros diplomas legais, no âmbito federal, dando competência aos Estados
para institui-Ias, os Decretos-Lei n os 6.259, de 1944 e 204, de 1967.

Atualmente, a legislação, ainda acanhada, alberga o jogo por meio de
diversos instrumentos legislativos. Quanto ao bingo, é necessário aduzir que,
no seu disciplinamento pelas Leis n os 8.672, de 1993 e 9.615, de 1998,
regulamentada pelo Decreto n° 2.574, de 1998, chamada Lei Pelé, o
legislador não optou pela intervenção no setor nem com assuncà.j total dessa
atividade, o que nos incentiva a apresentar este projeto, por não haver óbice
de natureza jurídica que venha a maculá-lo.

Nós, mineiros, que sempre tivemos por índole a vanguarda tanto política
quanto jurídica, não podemos deixar passar momento como este para andar
"pari passu" com a atualidade, sob pena de, num futuro próximo, sermos
acusados de atraso no tempo, uma vez que Estados como Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina, entre outros, já possuem legislação sobre essa
matéria.

Sobreleva destacar a existência de diversas casas e salões destinados a
essa prática, com alto indice de freqüentadores. O projeto em apreço, com
muita propriedade, preocupa-se em estabelecer normas rígidas de controle e
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fiscalização. E, para isso, nada mais salutar que estadualizar esse tipo de
loteria, que, por conseqüência, trará aumento de arrecadação tributária,
oferta de trabalho, além de proporcionar fomento ao desporto e à ação social.

São estes os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei e
esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua aprovação-

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

PROJETO DE LEI N°1.160/2000
Estabelece requisitos para a criação, a autorização de funcionamento, o

acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de nível
médio, pós-médio e superior na área da saúde, das instituições de educação
integrantes do Sistema Estadual de Educação e adota outras providências.

Art. 1 0 - Os processos de criação, de autorização de funcionamento,
acompanhamento, avaliação e reconhecimento dos cursos de nível médio,
pós-médio e superior na área da saúde das instituições de educação
integrantes do Sistema Estadual de Educação devem observar as
disposições desta lei-

Art. 20 - A criação dos cursos de nível médio, pós-médio e superior, na área
da saúde, por instituições de educação, deverá ser encaminhada ao
Conselho Estadual de Educação e submetida à prévia avaliação do Conselho
Estadual de Saúde.

§ 1 0 - Os pedidos de criação e de autorização de funcionamento dos cursos
a que se refere o 'caput" deste artigo, encaminhados por instituições de
ensino, serão apresentados ao Conselho Estadual de Educação que os
submeterá ao Conselho Estadual de Saúde, devendo este manifestar-se no
prazo máximo de cento e vinte dias.

§ 20 - Após manifestação do Conselho Estadual de Saúde ou inobservância
do prazo estabelecido no § 1°, o projeto de criação e implantação dos cursos
apresentados pelas instituições de educação, deverão ser reencaminhados
ao Conselho Estadual de Educação para emissão de parecer conclusivo.

Art. 3° - O Conselho Estadual de Saúde analisará os projetos de criação
dos cursos a que se refere esta lei, avaliando a necessidade social, as
condições de saúde coletiva e a eficácia da ação dos profissionais em
questão, na área geoeconâmica da instituição postulante, incluindo, na
oportunidade, a apreciação e manifestação das autoridades de saúde do
município ou região na qual se instalará o curso.

Art. 40 - Na avaliação do Conselho Estadual de Educação serão
considerados, além dos requisitos de ordem social e de manutenção e sem
prejuízo a outros estabelecidos pelo Sistema Estadual de Educação, os
seguintes requisitos técnicos:
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- definição clara da organização curricular amparada na legislação em

vigor;
II - disponibilidade de corpo docente com formação e titulação adequada e

em número suficiente para ministrar todas as disciplinas que integram o
currículo do curso;

III - existência de biblioteca com acervo atualizado de livros e periódicos
correntes adequados à área especifica;

IV - existência de laboratórios adequadamente equipados para atender às
aulas práticas previstas no currículo do curso;

V - número de vagas para ingresso adequado e compatível com as
condições existentes e com a região geográfica onde se localiza, ouvido o
Conselho Estadual de Saúde;

VI - disponibilidade de instalações físicas para abrigar salas de aulas
convencionais e especiais, banheiros, cantinas, áreas de lazer e convivência;

VII - existência de convênio especifico com o município, consórcios de
municípios ou com o Estado, visando a participação dos alunos na rede local
ou regional de assistência á saúde da população, a saber, hospital e
ambulatório com capacidade para atender ao número de alunos previsto e
com condições de proporcionar o ensino das atividades profissional izantes de
forma adequada.

Art. 50 - Para atender ao requisito de manutenção, a instituição de
educação responsável pela criação do curso na área da saúde deverá
comprovar formas de sustentação financeira, tais como mensalidades e
outras fontes de recurso.

Art. 60 - As instituições que tiverem seus projetos de criação de curso
aprovados e aquelas que já estiverem em funcionamento serão objeto de
avaliação permanente do Conselho Estadual de Educação, visando
assegurar a efetiva implantação do proposto.

§ 1 0 - O processo de reconhecimento do curso ficará condicionado à
satisfação das condições de funcionamento estabelecidas pelo Conselho
Estadual de Educação.

§ 20 - Identificadas deficiências ou irregularidades no processo de avaliação
e esgotado o prazo fixado para saneamento, haverá reavaliação, que poderá
resultar na suspensão temporária ou desativação do curso, segundo normas
vigentes e atribuições do Conselho Estadual de Educação.

Art. 70 - O Conselho Estadual de Educação, por meio de decreto
governamental, regulamentará esta lei até sessenta dias de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de agosto de 2000.
Edson Rezende
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Justificação: O projeto de lei em tela estabelece requisitos para a

criação, a autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e
o reconhecimento dos cursos de nível médio, pós-médio e superior na área
da saúde, procedimento este considerado imprescindível, uma vez que se
trata da formação dos profissionais que atuarão junto ã sociedade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - Lei n° 9.394, de
1996, estabelece, em seu art. 10, inciso V, que os Estados deverão baixar
normas complementares para o seu sistema de ensino, A Constituição
mineira assegura, por sua vez, em seu art. 206, a competência do Conselho
Estadual de Educação para baixar normas disciplinadoras-dos sistemas
estadual e municipal de ensino, bem como autorizar e supervisionar o
funcionamento do ensino particular.

Em relação ao Conselho Estadual de Saúde, tramita neste Legislativo
projeto de lei do Governador do Estado, que dispõe sobre a sua
reorganização e funcionamento e que prevê, em seu art. 1 0 , inciso VI, a
articulação com a Secretaria de Estado da Educação na busca de subsídios,
no que concerne às necessidades na área da saúde.

Quanto à formação dos profissionais da saúde pretende-se priorizar a
natureza qualitativa dos cursos de formação profissional, buscando-se
superar a carência de técnicos em algumas regiões e a concentração
excessiva nos maiores centros urbanos. Dai a importância da existência de
instrumentos legais em nosso Estado, a exemplo da Lei n° 11.378 de
181412000, promulgada pela Assembléia de Santa Catarina, a qual
estabeleceu requisitos para a criação, a autorização de funcionamento, o
acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos na área da
saúde.

A abertura indiscriminada e o funcionamento precário de cursos na área da
saúde agravam os problemas da população, transformando-se, ao mesmo
tempo, numa prática cuja função principal é o lucro, e não a vida humana.
Profissionais oriundos de uma tal mentalidade de ensino, além de
despreparados tecnicamente, não possuem a visão critica e o compromisso
social necessários ao exercício de sua profissão.

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

PROJETO DE LEI N°1.161/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de

São Paulo, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária de São Paulo encontra-se em

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

A entidade foi declarada de utilidade pública municipal pela Lei Municipal n°
3.513, de 13111197.

Tendo sido atendidos os requisitos legais para declaração de utilidade
pública estadual da entidade, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N°1.162/2000
Dispõe sobre a política de proteção à fauna e flora aquáticas e de

desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Disposição Preliminar
Art. 1° - A fauna e a flora aquáticas existentes em cursos d'água, lagos,

reservatórios e demais ambientes naturais ou artificiais são bens de interesse
comum a todos os habitantes do Estado, assegurado o direito à sua
exploração, nos termos estabelecidos pela legislação em geral e por esta lei
em especial.

Capitulo II
Da Pesca e da Aqüicultura

Seção 1
Da Pesca

Art. 20 - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente a capturar ou
extrair seres aquáticos susceptíveis ou não de aproveitamento com finalidade
econômica ou social.

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica como:
- científica, quando praticada para fins de pesquisa, por técnicos ou

cientistas devidamente autorizados;
II - de despesca, quando destinada á captura do produto da piscicultura e

da aqüicultura confinadas para fins de comercialização;
III - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer ou desporto;
IV - de subsistência, quando praticada por pessoa carente, nas imediações

de sua residência, com utilização de anzol, linha ou caniço simples e
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destinada ao sustento da família;
V - profissional, quando praticada como profissão e principal meio de vida

devidamente comprovado, por pescador matriculado em órgão competente,
em água de domínio público ou em área de domínio privado, com o
consentimento do proprietário.

Art. 4 0 - Fica proibida a comercialização do produto da pesca, excetuado o
proveniente da pesca profissional e da despesca.

Seção II
Dos Princípios e das Diretrizes da Atividade Pesqueira

Art. 50 - Nas atividades de pesca, deve-se assegurar a manutenção do
ecossistema local e do equilíbrio ecológico, observados os seguintes
princípios:

- a preservação e a conservação da biodiversidade;
II - o cumprimento da função social e econômica da pesca;
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros;
IV - a precaução visando à biosegurança como pressuposto de qualquer

procedimento para a introdução de organismos geneticamente modificados;
V - o respeito à dignidade dos profissionais dependentes de atividade

pesqueira;
VI - a busca do desenvolvimento sustentável, caracterizado pela prudência

ecológica, pela eqüidade social e pela eficiência econômica;
VII - a prevenção do tráfego de matéria genética.
Art. 60 - São diretrizes da política pesqueira do Estado:

- garantir a perpetuação e a reposição das espécies nativas;
II - disciplinar as formas e os métodos de exploração e comércio;
III - incentivar as atividades de fomento à aqüicultura;
IV - estabelecer formas para reparação de danos;
V - incentivar o turismo ecológico;
VI - estimular programa de educação ambiental;
VII - promover a pesquisa e a realização de atividade didático-científica;
VIII - proteger a fauna e a flora aquáticas.
IX - promover o desenvolvimento sócio-econômico-cultural dos pescadores

profissionais e de sua família;
X - promover a restauração dos hábitats aquáticos e dos recursos

pesqueiros;
XI - monitorar permanentemente o desembarque pesqueiro;
XII - o estabelecimento de piracema díferenciada, de conformidade com as

condições geoclimáticas de cada região do Estado.
Seção III

Dos Aparelhos e dos Métodos
Art. 70 - 0 Poder Executivo estabelecerá as normas relativas à permissão,
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à restrição ou à proibição de aparelho, petrecho, equipamento, método ou
técnica empregados na atividade pesqueira e fiscalizará os atos de pesca, a
guarda, a comercialização e o transporte do produto.

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma de identificação
de aparelho, petrecho e equipamento de pesca licenciados.

Seção IV
Das Proibições

Art. 80 - Fica proibida a pesca, observadas as normas estabelecidas pelo
órgão competente:

- de espécie que deva ser preservada;	 -
II - de espécime que tenha tamanho não permitido;
III - em quantidade superior á permitida:
IV - em rio ou local não permitido:
V - em época não permitida:
VI - em desacordo com o que dispuser o zoneamento da pesca;
VII - com aparelho, petrecho, substância, técnica ou método não

autorizados:
VIII - sem licença de pesca, excetuados os casos previstos na legislação

em vigor.
Parágrafo único - Excetuam-se das proibições previstas neste artigo os

atos de pesca para fins científicos, de controle ou de manejo de espécies,
autorizados e supervisionados pelo órgão competente.

Seção V
Do Zoneamento da Pesca

Art. 9° - O Poder Executivo estabelecerá o zoneamento da pesca no
Estado, com vistas ao uso sustentável da fauna e da flora aquáticas.

§ 1° - O zoneamento de que trata o "caput" deste artigo será definido
mediante esLdo técnico-científico com base na sustentabilidade da pesca
em rios, trechos de rios, represas, lagoas e nas demais coleções d'água,
podendo ser realizada por bacia hidrográfica.

§ 2° - A definição da época e da modalidade de pesca permitida ou proibida
constará em calendários e mapas de fácil interpretação pelo cidadão comum.

§ 30 - A proposta de zoneamento da pesca será precedida de audiências
públicas regionais.

§ 40 - Compete ao Conselho Estadual da Pesca e Agricultura decidir sobre
a aprovação dos estudos técnicos elaborados por instituições de comprovada
competência, os calendários da pesca e os mapas do zoneamento, que
serão revistos periodicamente, em intervalos de cinco anos, no máximo.

Seção VI
Da Aqüicultura

Art. 10- Compreende-se por aqüicultura a atividade destinada à criação ou
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à reprodução, para fins econômicos, científicos ou ornamentais, de seres
animais e vegetais que tenham na água seu ambiente natural.

§ 1 0 - Para o exercício da aqüicultura, são exigidos o registro do aqúicultor
e a licença anual expedidos pelo órgão competente.

§ 20 - Para o transporte, o uso e a exploração sócio-econômica do produto
da aqüicultura, é exigida licença do órgão competente.

§ 31 - O órgão competente irá determinar, mediante estudos técnico-
científicos, as espécies da fauna e da flora aquáticas cuja criação, transporte
e comercialização serão permitidos.

Art. 11 - Cabe ao poder público estimular a aqüicultura, com a adoção das
seguintes medidas:

- criação e apoio a centros de treinamento, pesquisa e extensão;
II - incentivo â promoção de iniciativas destinadas ao desenvolvimento da

aqüicultura.
Parágrafo único - Compete à Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - a coordenação das
atividades relativas à aqüicultura.

Seção VII
Do Conselho Estadual da Pesca e da Aqüicultura

Art. 12- Fica criado o Conselho Estadual da Pesca e da Aqüicultura, órgão
deliberativo e consultivo da política estadual da pesca.

Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo tem a seguinte
composição:

- um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

II - um representante da Federação dos Pescadores Profissionais do
Estado de Minas Gerais;

III - um representante da Secretaria de Estado de Turismo;
IV - um representante das colônias de pescadores profissionais;
V - um representante da Federação dos pescadores amadores;
VI - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
VII - um representante das Organizações Não Governamentais - ONG5 -;
VIII - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
IX - um representante da Associação Mineira de Aqüicultura;
X - um representante da comunidade científica do Estado;
XI - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça;
XII - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
XIII - um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural - EMATER -;
XIV - um representante dos clubes de pesca amadora;
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XV - um representante do IGAM.
Art. 13- Os membros do Conselho Estadual da Pesca e Aqüicultura serão

nomeados por ato do Governador do Estado, mediante proposta do
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para
um mandato de dois anos, renovável por igual período.

§ 1 0 - A Presidência do Conselho Estadual da Pesca será exercida pelo
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 20 - O exercício da função de conselheiro é considerado de alta
relevância, não cabendo aos integrantes do Conselho Estadual da Pesca
remuneração de qualquer natureza.

§ 30 As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho Estadual da
Pesca correrão à conta de dotação orçamentária da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Capítulo III
Das Licenças e dos Registros

Art. 14 - Para o exercício da atividade pesqueira no Estado, é obrigatória a
licença emitida pelo órgão competente, salvo nas modalidades enumeradas
nos incisos III e IV do art. 3 0 desta lei.

§ 1 0 - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a utilização de
aparelho, petrechos e equipamento de pesca.

§ 2° - A licença é pessoal e intransferível, e sua concessão fica sujeita ao
recolhimento de emolumentos administrativos e de reposição de pesca e ao
cumprimento do disposto no zoneamento da pesca.

§ 30 - A licença para a pesca profissional é específica por bacia
hidrográfica.

§ 4° - São dispensados do recolhimento de emolumentos de que trata o §
30 deste artigo o menor de até doze anos de idade quando acompanhado de
um dos pais ou responsável, o aposentado e o maior de sessenta e cinco
anos, se do sexo masculino, e de sessenta anos, se do sexo feminino, que
utilizem para o exercício da pesca, sem fins comerciais, linha de mão, caniço
simples ou caniço com molinete, empregados com anzol simples ou múltiplo,
e que não sejam filiados a clube ou associação de pesca.

§ 5° - A licença é expedida por tempo determinado e pode ser suspensa ou
cancelada pelo órgão emissor, na hipótese de infração à lei ou por motivo de
interesse ecológico.

§ 6° - Pode ser concedida licença especial gratuita nos casos estabelecidos
no regulamento desta lei.

§ 71 - Pode ser concedida licença especial de aprendiz de pesca ao maior
de quatorze anos e ao menor de dezoito anos, mediante autorização de
autoridade judicial ou do representante legal do menor.

§ 80 - A concessão da licença prevista no parágrafo anterior, obedecerá ao
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respectivo regulamento, que disporá, entre outros itens, sobre as
condições gerais de expedição, incluindo limite de captura e jornada de
trabalho.

Art. 15 - Obrigam-se ao registro a pessoa jurídica especializada na
fabricação ou comercialização de aparelho, petrechos ou equipamento de
pesca de uso controlado e a pessoa física ou jurídica que explore,
comercialize ou industrialize produto da pesca ou animal aquático vivo ou
abatido, inclusive o ornamental.

Parágrafo único - O registro deverá ser renovado anualmente.
Capítulo IV	 -

Da Fiscalização
Art. 16 - A fiscalização da pesca, em caráter preventivo e repressivo,

incidirá sobre:
- atividade que acarrete risco e dano á fauna aquática;

II - captura, extração, coleta, beneficiamento, conservação, transformação,
transporte, armazenamento e comercialização de seres aquáticos;

III - transporte, posse, guarda, exposição e utilização de aparelho,
petrechos ou equipamento.

Parágrafo único - A fiscalização da pesca será exercida por servidor público
credenciado para esse fim.

Capítulo V
Do Dano à Fauna e Flora Aquáticas.

Art. 17 - Constitui dano à fauna aquática toda ação ou omissão que
degrade o ecossistema a ela relacionado, além das demais hipóteses
previstas na legislação em vigore, especialmente:

- a introdução de espécie exótica sem a autorização do órgão competente,
entendendo-se como espécie exótica aquela que naturalmente não ocorre no
corpo de água a qual se destinaria.

II - a promoção do esvaziamento ou do secamento artificial de coleções de
água naturais ou represas, excetuados os reservatórios artificiais destinados
à prática da piscicultura e a outras finalidades;

III - a captura de espécime da ictiofauna com tamanho não permitido, ou de
espécie que deva ser preservada, ou em quantidade superior á permitida,
conforme previsto na legislação em vigor;

IV - a captura de espécime da ictiofauna em local e época proibidos ou com
o emprego de aparelho, petrechos, método ou técnica não permitida;

V - a prática de ação que provoque a morte de espécimes da flora e fauna
aquáticas, por qualquer meio ou modo, contrariando norma existente.

VI - a regularização das vazões de um curso de água que comprometa a
função do criatório de peixes de suas várzeas.

§ 1 0 - Sem prejuízo das penalidades administrativas cabíveis, os autores do
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dano ficam obrigados à reparação ambiental, por meio de medidas a
serem estabelecidas pelo órgão competente.

§ 20 - O Poder Executivo adotará medidas preventivas com vistas a evitar
ou minimizar o risco de dano à fauna e flora aquáticas.

Capítulo VI
Das Infrações e das Penalidades

Seção 1
Das Infrações

Art. 18 - As infrações administrativas compreendem toda ação ou omissão
que contrarie os dispositivos desta lei e seu regulamento, sem prejuízo do
disposto na legislação em vigor, e, em especial:

- a captura, a guarda, o transporte, a comercialização, a industrialização, a
utilização ou a inutilização de produto da pesca obtido em desacordo com
esta lei e seu regulamento;

II - o transporte, a comercialização, a guarda, a posse ou a utilização de
aparelho, petrechos ou equipamento de uso proibido ou sem o devido
licenciamento ou registro;

III - ouso indevido do registro ou da licença;
IV - a prática de ação que provoque a morte de animal ou vegeta: aquático

nativo, em qualquer de suas fases de crescimento e desenvolvimento, sem
autorização do órgão competente;

V - a criação de obstáculo ou impedimento que interfira por ação ou
omissão, na migração, na reprodução, no recrutamento, na dispersão e na
sobrevivência dos peixes em qualquer fase de sua vida;

VI - a falta de registro ou licença junto ao órgão competente;
VII - a não-apresentação de licença ou de documento de porte obrigatório,

quando solicitado;
VIII - a criação de impedimento ou dificuldade para a ação de fiscalização.

Seção II
Das Penalidades

Art. 19 - A ação ou omissão contrária às disposições desta lei sujeita o
infrator às penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo da reparação do
dano ambiental, principalmente o relativo à ictiofauna, e de outras ações
legais cabiveis:

- multa de 50 (cinqüenta) até 50.000.000 (cinqüenta milhões) de Unidades
Fiscais de Referência - UFIRs -, calculada de acordo com a natureza da
infração, seu grau, extensão, área e região de ocorrência, o volume, o peso,
a quantidade em unidades e o valor ecológico do objeto da infração, a
finalidade e as características do ato que originou a infração, a exigência de
reposição ou reparação relativa ao ato, o dolo ou a culpa do infrator, bem
como sua proposta ou projeto de reparação, conforme estipular o
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regulamento desta lei;
II - apreensão ou perda de aparelho, petrechos, equipamento ou produto da

pesca;
III - interdição ou embargo da atividade;
IV - suspensão da atividade;
V - cancelamento de autorização, licença ou registro;
VI - impedimento da obtenção de licença ou de incentivo oficiaL
§ 1 0 - As penalidades previstas neste artigo aplicam-se ao autor direto da

infração ou àquele que, de qualquer modo, concorra para sua prática ou dela
obtenha vantagem.

§ 20 - Constatada a reincidência genérica, a multa será aplicada em dobro.
§ 30 - Constatada a reincidência específica, além da multa em dobro,

sujeita-se o infrator à perda dos aparelhos, petrechos e equipamentos
utilizados no ato da infração.

§ 40 - O pagamento de multa prevista nesta lei poderá ser parcelado em até
cinco vezes, exceto em casos de reincidência.

§ 5°- Será cancelado o registro, a autorização ou a licença da pessoa física
ou jurídica que reincidir na infração que tenha originado pena de suspensão
da atividade.

§ 60 - Será admitida, a critério do órgão competente, a conversão em
despesa com a execução de projeto de reparação de até 50% (cinqüenta por
cento) do valor da multa aplicada.

§ 71 - Cabe ao órgão competente impetrar as ações administrativas
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções fiscais,
relativamente aos créditos constituídos.

Art. 20 - A infração ao disposto nesta lei e em seu regulamento será objeto
de auto de infração, com indicação do fato, das circunstâncias atenuantes e
agravantes, de seu enquadramento legal, da penalidade aplicada e do prazo
de defesa.

- São circunstâncias atenuantes:
A - baixo grau de instrução do infrator;
B - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do

dano ou limitação significativa da degradação causada;
C - comunicação prévia pelo infrator de iminente perigo de degradação

ambiental.
II - São circunstâncias agravantes:
A - a reincidência;
B - a obtenção de vantagem pecuniária;
C - a coação de terceiros para a execução da infração;
D - a exposição a perigo da saúde pública e do meio ambiente;
E - o dano a propriedade alheia;
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F - o cometimento da infração no período noturno;
G - o cometimento da infração aproveitando-se da ocorrência de

fenômenos naturais que a facilitem;
H - o cometimento da infração em unidades de conservação e lagoas

marginais
Art. 21 - O aparelho, o petrecho ou o instrumento apreendido será

encaminhado ao órgão competente para alienação, devolução, inutilização ou
aproveitamento.

Art 22 - O material apreendido não procurado no prazo de noventa dias
reputar-se-á abandonado, e o órgão competente promoverá a destinação
legal daquele cujo uso seja permitido.

Parágrafo único - O material apreendido considerado de uso proibido não
será devolvido, cabendo ao órgão competente determinar sua destinação.

Art. 23 - O produto de pesca apreendido será avaliado e doado pela
autoridade competente a escolas públicas, entidades filantrópicas e outras de
cunho social e sem fins lucrativos, com a lavratura do respectivo termo de
doação.

Capitulo VII
Dos Recursos Administrativos

Art. 24 - O autuado, independentemente de efetuar depósito ou caução,
terá o prazo de trinta dias para oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, protocolando-a conforme dispuser o
regulamento desta lei.

Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do lEF caberá
recurso, em última instãncia, ao Presidente do Conselho Estadual da Pesca e
Agricultura, no prazo de vinte dias.

Capítulo VIII
Das Receitas e Suas Aplicações

Art. 25 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio da atividade
pesqueira, aí incluídos a pesquisa, a educação, a fiscalização, a piscicultura,
o repovoamento e outras atividades afins.

§ 1 0 - O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta por cento) dos
recursos auferidos para apoiar as atividades de aqüicultura e organização de
colônias de pescadores profissionais.

§ 20 - Percentual não superior a 40% (quarenta por cento) dos recursos
auferidos destinados á reposição de pesca poderá ser utilizado no
fornecimento de alevinos e matrizes de espécies nativas para repovoamento
dos cursos de água, a titulo de incentivo.

Capitulo IX
Da Educação Ambiental
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Art. 26 - órgãos competentes criarão mecanismos que visem ao
desenvolvimento integrado de programas de educação ambiental e de
informação técnica, relativos à proteção e ao incremento dos recursos da
fauna e da flora aquáticas no Estado.

Art. 27- Cabe ao poder público divulgar os princípios e o conteúdo desta lei
nas escolas de nível fundamental, médio e superior da rede estadual, em
colônias e associações de pescadores, em órgãos ambientais, bibliotecas
públicas e Prefeituras Municipais.

Capitulo X
Disposições Finais

Art. 28 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão competente o 1FF,
ressalvada a competência do Conselho Estadual da Pesca e Agricultura.

Art. 29 - O IEF firmará instrumentos de cooperação técnica com o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - e
com o Ministério da Agricultura.

Art. 30 - O IEF firmará com a Policia Militar do Estado de Minas Gerais -
PMMG - instrumento por meio do qual serão implementadas as ações de
fiscalização e autuação, para o cumprimento desta lei e de seu regulamento.

Art. 31 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei e em seu
regulamento, aplica-se aos infratores o disposto na Lei Federal n° 9.605, de
12 de fevereiro de 1998.

Ad. 32 - Para a consecução dos objetivos desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a firmar convênio, ajuste ou instrumento congênere com órgão ou
entidade governamental ou não governamental da União, dos Estados e dos
municípios.

Art. 33 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

12.265, de 24 de julho de 1996, e o Decreto n° 27.831, de 27 de janeiro de
1988.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2000.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei que ora submeto à elevada apreciação desta

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais visa dotar o nosso Estado
de uma legislação moderna e atual sobre a política de proteção à fauna e
flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura.

Não obstante existir um dispositivo legal sobre a matéria, qual seja a Lei n°
12.265, de 2417196, estou propondo uma profunda alteração na vigente lei.

Assim, preocupado em atender aos anseios da classe dos pescadores, que
subscreveu um extenso abaixo-assinado, determinei à minha assessoria que
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organizasse uma agenda de trabalho para buscar subsídios diretamente
junto às partes envolvidas no problema, e assim se fez, ao logo de todo o ano
de 1999 e até a presente data. Foi realizado um debate público no Plenário
desta Casa, no dia 19111/99; foi constituído um grupo de trabalho no âmbito
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e foram realizadas
diversas reuniões, em que se fizeram presentes o 1FF, por meio de sua
Diretoria de Pesca, e representantes da Federação dos Pescadores
Profissionais e Artesanais do Estado, da PMMG, da Federação dos
Pescadores Amadores e da comunidade cientifica do Estado (ensino e
pesquisa).

Dadas as inúmeras alterações introduzidas no corpo da Lei da Pesca
atualmente vigente (Lei n° 12.265, de 24107196) é que se buscou revogar tal
lei, dando uma nova disciplina à matéria, em obediência aos princípios da
objetividade e da boa técnica legislativa.

Das discussões travadas com as maiores autoridades do setor pesqueiro
de nosso Estado, saíram inúmeras sugestões exaustivamente debatidas, que
integram o projeto de lei que tenho a honra de submeter a esta Casa,
esperando receber a acolhida de meus nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.57112000, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Administração e ao Diretor de Pessoal da
PMMG, para que prestem informações acerca da situação funcional dos
servidores denominados "assemelhados" que fazem parte da PMMG. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.57212000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Maria Lúcia Clementino
Nunes, a "Dona Lucinha", pelo 100 aniversário de seu primeiro restaurante. (-
A Comissão de Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI do FUNDEF e
do Deputado Durval Angelo e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Assuntos Municipais e do Deputado Bilac Pinto,
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronado Canabrava.
O Deputado Ronaldo Canabrava t - (- Lê:) Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, funcionários, imprensa, galeria, Sete Lagoas está vivendo um
momento decisivo em sua história económica, social e política. Há um
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profundo sentimento de esperança e também um claro propósito de
mudança.

Esse sentimento ganha expressão maior quando se apercebe que a cidade
já respira os ares da sucessão municipal.

Três nomes estão na disputa pelo comando do município.
Entre os postulantes do PSDB e do PTB, está a nossa candidatura - pelo

PMDB - alicerçada na coligação de 11 partidos, com 173 nomes disputando
as 17 cadeiras da Câmara Municipal, num movimento que tem como
bandeira a "coragem pra mudar" -justamente o nosso "slogan" de campanha.

Talvez de maneira diversa do que é registrado em outras cidades, a política
de um modo geral e a sucessão de maneira particular vêm despertando o
interesse dos sete-lagoanos. Notamos também, como a sociedade
organizada está participando ativamente desse momento histórico, não
fugindo às suas responsabilidades.

Há dias, as igrejas evangélicas reuniram seus adeptos para ampla e
profunda discussão sobre o momento político. De seu conselho surge a
orientação para que haja harmonia entre o progresso econômico e o bem-
estar social. Agora, a Igreja Católica divulga cartilha alertando o eleitor para a
observância do compromisso ético dos candidatos a serem escolhidos nas
urnas.

O que esse documento revela é um moderno e eficiente código de moral
política. Vale a pena mostrar a V.Exas. o que preconiza o pensamento
católico da cidade de Sete Lagoas.

Alguns critérios básicos para votar bem: em quem não devemos votar? em
alguém só porque é amigo, parente, bom patrão e tem uma boa aparência;
em quem promete mais do que pode cumprir; naquele que se candidata
apenas pela remuneração que o cargo oferece; naquele que, já tendo sido
eleito anteriormente não exerceu o mandato a serviço da comunidade;
naquele que é insensível aos que sofrem; em quem apenas critica, só vendo
defeito nos adversários políticos; em quem gasta exageradamente na
campanha eleitoral; em quem tenta comprar o voto dos seus eleitores.

Em quem devemos votar, diz a igreja: naquele que é honesto e coerente;
naquele que demonstra estar pronto para servir; naquele que sabe ouvir as
pessoas; naquele que trata todos com o mesmo respeito; em quem é
sensível ao sofrimento alheio; em quem faz uma campanha eleitoral sem
gastos exagerados; naquele que reconhece o valor e a contribuição dos
adversários políticos para a comunidade; naquele que, tendo sido eleito
anteriormente, fez do seu cargo um verdadeiro instrumento a serviço do
povo; naquele que não promete o que não pode cumprir e tem consciência
das limitações do cargo.

Se esse claro e corajoso posicionamento do segmento religioso, diante do
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quadro sucessório municipal, fortalece nossa crença nos princípios
democráticos e, especialmente, na ação dos homens de bem, isso também
retempera nosso ânimo para a disputa, dando-nos a certeza de que todo
esforço ou qualquer sacrifício valerá a pena ser vivido.

É nesse contexto, porque em tal ele se insere, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que devemos saudar aqui, desta tribuna, um homem público
sete-lagoano que tem sabido posicionar-se acima das agremiações
partidárias e cada vez mais se revela um político autêntico, capaz de fazer
seu prestígio pairar acima das disputas menores, porque está comprometido
com o que ele mesmo chama de PSL - Partido de Sete Lagoas.

Estamos nos referindo ao Deputado Federal Márcio Reinaldo Dias Moreira,
um dos mais dinâmicos e influentes membros da bancada mineira na Câmara
Federal.

Márcio Reinaldo, ao longo de sua carreira política, tem se revelado o
grande batalhador das causas de Sete Lagoas e, por que não dizer, também
de Minas Gerais. Se o ilustre parlamentar se revela um campeão nas urnas,
e ninguém como ele já recebeu na terra natal um volume tão alto e
consagrador de votos, também será difícil encontrar-se aquele que tanto fez
por sua terra, o que comprova o prestigio de que desfruta nos escalões da
alta administração, em Brasília. Se podemos agradecer ao ilustre Deputado
por seu trabalho incansável na área dos benefícios viabilizados, também nos
é grato reconhecer sua liderança.

Para o sete-lagoano, de um modo geral, e para nós, com a
responsabilidade de uma militância política legitimada em dois mandatos
como Vereador e, agora, como Deputado Estadual, é gratificante reconhecer
nessa figura ímpar do Deputado Márcio Reinaldo Dias Moreira o líder maior e
identificar nele, verdadeiramente, o Deputado de Sete Lagoas, legítimo
representante de todos os sete-lagoanos na Câmara Federal.

Ao enaltecer esse nome exponencial da vida política brasileira, também
destacada figura da atividade parlamentar deste Pais, queremos, Sr.
Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, registrar nos anais desta Casa um voto
de congratulações com quem dignifica a figura do homem público.

Reconhecemos em Márcio Reinaldo o verdadeiro líder político de nossa
Sete Lagoas moderna, dinâmica, altruísta e solidária, que repudia a prática
menor e já antiga - que alguns ainda teimam em nos impingir - das
perseguições e do desgoverno, para não dizermos das ações duvidosas, que
atentam contra o nosso povo.

E extremamente bom e salutar identificar nesse líder as qualidades que
dignificam o homem e consagram o político.

Neste momento, de maneira firme, decidida e interpretando o sentimento
de todos os que estão conosco, para o bem de Sete Lagoas, da sua gente,
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declaramos o nosso apoio incondicional a Márcio Reinaldo, reconhecendo
nele o nosso Deputado e líder de Sete Lagoas e região.

Que Deus abençoe a todos nós e ilumine o nosso Deputado. Abraço
amigo.

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo seu
discurso sobre o Deputado Federal Márcio Reinaldo, que é realmente um
Deputado não só de Sete Lagoas, como também de Minas Gerais, porque
representa todo o Estado no Congresso Nacional. Sou testemunha do
trabalho honesto, competente e transparente do Deputado Márcio Reinaldo.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ronaldo Canabrava, companheiro
da nossa bancada, com a ajuda de Deus e de todos nós, o próximo Prefeito
de Sete Lagoas. Trago aqui a minha alegria e satisfação, porque, tenho
certeza, falo em nome de todos os colegas integrantes da Bancada do
PMDB. Sete Lagoas merece, sem dúvida alguma, que V. Exa. seja eleito
Prefeito, pelo trabalho que tem feito e, acima de tudo, porque Sete Lagoas
merece e espera um homem da estirpe de V. Exa.

Ouço com alegria o apoio de V. Exa. ao meu xará Márcio Reinaldo. Quero,
hipotecando solidariedade às palavras de V. Exa., também testemunhar o
trabalho que o ilustre Deputado Federal tem feito por Sete Lagoas e por toda
a região.

Neste final de semana estivemos juntos em Paraopeba, onde estamos
apoiando o nosso candidato a Prefeito. Estivemos juntos em outras cidades
e, sem dúvida alguma, sou testemunha do trabalho do Deputado Márcio
Reinaldo naquela região. O ilustre Deputado anunciou a este Deputado que
tinha acertado com V. Exa. que, a partir de então, hipotecaria solidariedade à
sua eleição. Certamente, V. Exa, será o futuro Prefeito de Sete Lagoas. Sem
dúvida alguma, isso honra esta Casa e particularmente a nós, Deputados
integrantes da Bancada do PMDB. Parabéns a V. Exa. Continue contando
conosco.

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte)* - Quero parabenizar V. Exa.
pela excelente campanha em Sete Lagoas, que há muito vem pedindo uma
renovação. O nome do Deputado Ronaldo Canabrava vem se destacando
nas pesquisas, e esse apoio do Deputado Márcio Reinaldo, um dos maiores
benfeitores do Estado, um dos Deputados mais atuantes do Congresso
Nacional, que também é da minha cidade, Matozinhos, reconhecidamente
uma das pessoas mais integras, de muito trabalho e muita ação, com quem
tive a honra de dobrar na eleição passada, em Matozinhos, é importante no
processo de alavancar o crescimento de Sete Lagoas. Parabenizo V. Exa. e
também o Deputado Márcio Reinaldo pela decisão de apoiá-lo.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)* - Srs. Deputados,
visitantes que se encontram nas galerias, trabalhadores de verdade, porque
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até então têm sido taxados como bandidos, aproveitarei este tempo que o
Deputado Ronaldo Canabrava gentilmente me cede apenas para acabar de
explicar o que venho falando desde a última terça-feira. Hoje entro com novo
requerimento. Já temos 32 assinaturas e, se Deus quiser, vamos chegar a
70, para mostrar ao Governador Itamar Franco que precisa rever, juntamente
com o Ministério, a ordem para a apreensão das máquinas de "off-line",
chamadas de caça-níqueis.

Sr, Presidente, não estou pedindo muito. Estou solicitando nesse
requerimento e gostaria que a Bancada do PT, que não teve ainda condição
de assinar, entendesse que precisamos que a Loteria volte a regulamentar
essa atividade. Solicito, ainda, que se forme uma Comissão na Casa,
juntamente com o Ministério Público, com a Secretaria da Segurança Pública,
com a Policia Militar, com o Juizado de Menores, com a associação de classe
e com o sindicato dos funcionários, para, num prazo de seis meses, analisar
essa situação em Minas Gerais.

Temos aqui 486 empresários e quase 60 mil empregos no Estado. Nesta
altura do campeonato, com o desemprego que há, como ficaremos com esse
pessoal desempregado? Quero saber se o Governador Itamar Franco ou o
Ministério Público vão admitir todos no Estado. Se há alguma irregularidade,
deve ser mostrada agora. Não é chegar o Presidente da Loteria, que não
gosta de jogo, e já falei desta tribuna que o respeito como homem, como pai
de família, como profissional e como aposentado do Ministério Público, mas
não posso respeitá-lo como Presidente de uma autarquia que diz não gostar
de jogo. Quem deve ficar na Loteria é quem gosta ou, pelo menos, entende
de jogo. Não se pode prejudicar 60 mil funcionários.

Sr. Presidente, estaremos, antes de apresentar esse documento a V. Exa.,
recolhendo mais assinaturas. Faço outro apelo, ao Prefeito Célio de Castro.
Sem ordem judicial, o Ministério Público não pôde fazer a apreensão das
máquinas, e, assim, o equipamento foi apreendido com a ajuda da Polícia
Militar, O Sr. Célio de Castro pegou fiscais da Prefeitura e, nesta altura do
campeonato, está prendendo máquinas por falta de alvará. Ele tem que
entender que, em Belo Horizonte, temos um grande desemprego, e muitos
desses trabalhadores, ao perderem seu emprego, estarão nas portas da
Prefeitura, pedindo um novo ao Sr. Célio de Castro. (- Palmas.) Fica aqui,
então, meu apelo ao Prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, para que
não faça isso, respeitando, pelo menos, uma ordem judicial. Se o Juiz
mandar, devemos acatar, mas o Prefeito não pode fazer isso. Muito obrigado,
Deputado Ronaldo Canabrava.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada.
0 Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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prezadas integrantes das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
ocupo a tribuna para fazer um apela, um agradecimento e uma denúncia.

O apela é dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado. Em 13 de janeiro da
corrente ano, foi publicada a Lei n° 13.454, de 121112000, que, em obediência
às disposições da Constituição da República.em seus arts. 98, inciso II, e 30,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da mesma Carta,
organizou a Justiça de Paz em nosso Estado, observando ainda o que estatui
a Constituição mineira em seu art. 117.

A Assembléia do Estado, depois de vários estudos, acolheu várias
reivindicações da classe, notadamente as que se referem à remuneração dos
Juízes de Paz e ao direito de aposentadoria, que foram finalmente
assegurados nessa lei aprovada.

Por outro lado, ficou finalmente assegurado pela mencionada lei, a partir de
sua vigência, o pagamento, a todos os atuais Juizes de Paz dos subsídios a
que têm direito, conforme uma tabela de vencimentos aprovada junto com a
lei.

O texto do art. 27 dessa lei diz o seguinte: "Até a posse dos titulares eleitos,
serão mantidos os Juizes de Paz e seus suplentes em exercício na data de
publicação desta lei, com as competências nela previstas e com a
remuneração constante no seu anexo".

Ocorre que, embora tenha sido fixado um prazo de 90 dias para que a
Corte Superior cio egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais
regulamentasse a lei, até hoje, passados 210 dias, esse colegiado ainda não
se pronunciou a respeito, trazendo prejuízos ao Juizes de Paz.

Sendo assim, o nosso apelo é dirigido ao Tribunal de Justiça para que se
atenha a essa matéria, fazendo uma análise o mais rápido possível, a fim de
adequar a lei aprovada à realidade e de atender às centenas de Juizes de
Paz existentes em todo o Estado, que necessitam da regulamentação dessa
lei, para que seus direitos possam prevalecer.

O nosso agradecimento é dirigido à TELEMAR. Nos últimos meses temos
trabalhado bastante junto a essa empresa, a fim de agilizar os projetos para a
implantação de telefonia nos Distritos de Senhora das Dores e Pinheiro
Grosso, no Município de Barbacena. São grandes distritos, que não têm o
serviço de telefonia e mereciam tê-lo, pela sua importãncia. Apás vários
meses e encaminhamentos junto à TELEMAR, finalmente foi aprovado o
projeto, faltando apenas o cumprimento de um convênio por parte da
Prefeitura Municipal de Barbacena. A Prefeitura encontra-se morosa na
questão, não correspondendo á rapidez e à expectativa da questão, uma vez
que a TELEMAR já fez sua parte, aprovando o projeto. Faz-se necessário
que a Prefeitura proceda á sua complementação, para que seja finalmente
levado o telefone a essas duas comunidades.
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A denúncia que aqui trazemos é curiosa. Com a campanha eleitoral em

Barbacena, e a Casa sabe que sou um dos candidatos que disputa a eleição
nessa cidade, a imprensa local divulgou um fato que nos deixou estarrecidos.
A imprensa local flagrou, numa zona r.. ..ai de Barbacena, uma máquina
patrol, do Governo, pertencente à RURALMINAS ou à COMIG, patrolando
estradas a serviço de determinadas candidaturas. A TV local filmou a
máquina em funcionamento e o tratorista, que confirmou estar sendo pago
por determinado candidato para fazer um serviço eleitoral. Temos aqui a
fotografia da máquina e o seu registro. E uma máquina patrol, segundo a
placa de patrimônio, pertencente á COMIG, registro FG7013, chassi n°
30444572. Em seguida à denúncia feita pela imprensa, constatou-se que o
motivo de essa máquina estar nesse município era um convênio que a
RURALMINAS teria feito com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Barbacena. Tivemos acesso a esse convênio, assim como a imprensa, e ele
havia terminado no dia 12, sendo a máquina flagrada no dia 28, quase 15
dias após o término do convênio. Fica aqui a denúncia de que uma máquina
do Governo estava na zona rural de Barbacena, sem controle, tendo já
expirado o convênio que lhe dava cobertura. Ela lá se encontrava prestando
serviço eleitoral. Quero acreditar que o Governador Itamar Franco não tenha
ciência disso, que tenha sido um ato da direção da RURALMINAS ou de
algum alto dirigente dessa instituição para proteger funcionário, em
atendimento a pedido político, que, porventura, tenha acesso ao Governo do
Estado. Trata-se de fato grave, que precisa ser esclarecido. A própria
RURALMINAS, cientificada pela imprensa, encaminhou um ofício para a TV
que fez a denúncia, confirmando que a máquina lá se encontrava em
decorrência de um convénio e que, diante dos fatos, estava determinando
seu imediato recolhimento. Mas a RURALMINAS não explicou porque essa
máquina lá se encontrava há 15 dias, sem cobertura de convênio e entregue
ao comando político local e a determinado candidato. Sabemos que o Estado
está cheio de máquinas e, se o descontrole for esse, podemos pensar que
diversas máquinas estejam sendo usadas nas zonas rurais do Estado a
serviço de determinadas candidaturas, o que é crime eleitoral, com o qual
não podemos concordar, numa eleição que se espera ser limpa e
democrática.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Cumprimento-o, como
Deputado Estadual e candidato a Prefeito da cidade de Barbacena, pelo
trabalho árduo que tem feito no desenvolvimento dessas duas atividades. V.
Exa. se encontra presente constantemente nas comissões, tem dado
assistência à Casa, não se esquecendo da responsabilidade de seu
mandato. Acredito que sua candidatura a Prefeito encontra o respaldo efetivo
do povo de Barbacena.



191
Mas o Deputado Antônio Carlos Andrada tem estado presente nas

reuniões e também na assessoria da Minoria. A denúncia de V. Exa. é grave,
porque o Governador Itamar Franco disse por várias vezes que não iria
deixar que a máquina do Estado participasse das campanhas eleitorais, e
esse fato contradiz o que tem sido pregado.

Hoje, como Deputado representante do Norte de Minas, recebi, por meio de
um fax, um convite para participar de uma ação do Governo no Norte de
Minas e no Jequitinhonha. O Governador assinará 50 convênios com as
Prefeituras, no valor de R$350.000,00, o que não é tão expressivo diante das
necessidades daquelas regiões. No entanto, o fax chegou ao meu gabinete
às 91h30min, e a delegação do Governador havia partido para o Norte de
Minas às 9 horas. Um convênio dessa importância precisa da participação de
todos os Deputados, independentemente de partido ou posição política,
porque é uma ação do Governo. Iríamos presenciar a assinatura desses
convênios e fiscalizar as atividades, porque estamos vivendo um momento
eleitoral muito importante para o nosso Estado.

Esses dois fatos mostram que o Governo tem um discurso, mas age de
maneira diferente. Esperamos que os convênios venham ao encontro das
aspirações do povo norte-mineiro, que já está bastante desgastado com a
seca. V. Exa. está de parabéns por seu trabalho nesta Casa e pela
campanha limpa que tem feito na cidade de Barbacena.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Andrada, o que está acontecendo em Barbacena também acontece em Juiz
de Fora. Nesta semana, esteve lá o Sr. Governador de braços dados com o
Prefeito Raimundo Delgado, inaugurando obras e projetos de obras, fazendo
uma campanha aberta. Mesmo assim, o seu candidato está com 20% das
intenções de votos, e este cidadão que vos fala, Deputado Alberto Bejani,
está com 48.6%.

Sr. Governador, afaste-se, a fim de não passar vergonha maior no dia 1 0 de
outubro. Em vez de preocupar-se em fazer campanha eleitoral, V. Exa.
deveria preocupar-se com esse povo que está ficando sem emprego. (-
Palmas.) Como relator na Comissão da Loteria Mineira, já tenho a

o consciência do que escreverei, porque Minas está sofrendo com o
desemprego, e não queremos mais 50 mil desempregados nas ruas. (-
Palmas.) Estamos aqui porque o povo colocou-nos nesta Casa para

o representá-lo. Não podemos virar-lhe as costas. Eu, como relator na
'fl Comissão da Loteria Mineira, não consigo entender como se perde no
o mínimo R$3.000.000,00 por mês para aplicar na área social, em razão da
o briguinha entre Dupeyrat e Henrique Hargreaves. (- Palmas.) Será que temos

de agüentar isso em Minas Gerais? O"Jornal do Brasil" de ontem traz a
seguinte manchete: "Jogo no Rio, legal, gera 1 bilhão por ano para aplicar na
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área social". Em Minas Gerais estamos perdendo esse dinheiro.

Portanto, fica aqui o meu comprometimento. Poucos que aqui estão são de
Juiz de Fora. Não estou fazendo propaganda eleitoral. Tenho a consciência
de que vários barzinhos e botecos ainda existem porque têm a tal
maquininha de jogo, que, neste Estado, é considerada ilegal. Doa a quem
doer, apresentarei o relatório final na próxima semana. Com  certeza, isso irá
mostrar ao Sr. Governador que Minas não pode recomeçar a andar para trás.
Este Estado tem de mostrar que é responsável e que tem a APAE, a
ASCONCER e os abrigos de velhos que estão morrendo de fome por falta de
recursos sociais. Há simplesmente R$15,000.000,00 no cofre da Loteria
Mineira, dinheiro este que poderia estar sendo distribuído para essas
entidades filantrópicas. Isso não é feito devido á briga pelo poder no Palácio.
Querem saber quem manda mais: o Hargreaves ou o Dupeyrat. O povo quer
ter um Governador para governar Minas Gerais, e não para inaugurar obras.
Portanto, o meu relatório é a favor de vocês. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço as palavras elogiosas do
Deputado Carlos Pimenta. Estou solidário a ele com relação ao ato que o
Governo do Estado pratica no Norte de Minas, deixando-o praticamente sem
ação e sem poder participar de eventos em sua própria região. Quanto á fala
do Deputado Alberto Bejani, considero oportuna, porque o Brasil está vivendo
momentos de dificuldades. Tratar sobre a questão do emprego, na ótica do
desemprego, ou seja, querendo gerar desemprego, não é o melhor caminho-
0 Governo do Estado tem de agir com mais seriedade e com mais respeito,
sobretudo com relação aos que trabalham. Não se pode gerar desemprego
neste momento. Essa tem de ser a meta principal. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado sebastião Costa.
O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, jornalistas,

senhoras e senhores que lotam as galerias, entendendo o esforço
concentrado de V. Exa., da Casa, dos Lideres, dos parlamentares e dos
funcionários para manter a ordem e em ordem os trabalhos desta Casa,
prefiro utilizar estes minutos para fazer um pequeno comentário e, ao mesmo
tempo, prestar alguns esclarecimentos. Como Presidente da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da Assembléia, tomei conhecimento
de que, na reunião de Lideres de hoje pela manhã, ficou deliberado constituir
uma comissão especial para discutir a questão das nossas universidades.
Não entrarei no mérito da constituição ou não dessa comissão. Ela deve ficar
ao arbítrio da Presidência e dos Lideres. Cabe a mim respeitar a decisão.
Não posso compartilhar, no entanto, a idéia de pensar que a comissão não
se reúne ou não delibera. Com isso não concordo. A Comissão de Educação
não perdeu o prazo em nenhum dos projetos que a ela foram encaminhados.
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Entendo até que, por circunstância de inicio de legislatura, ela deve ter
sofrido mesmo um esvaziamento quando havia um posicionamento mais
antagônico nesta Casa. Naquela época, pelas circunstâncias, como
mantenho até hoje minha coerência, tinha uma posição que parecia de
oposição ao Governo do Estado. Mas nem por isso permiti, em nenhum do
instante, que essa Comissão se transformasse em um ponto da oposição. O
Deputado Sebastião Costa poderia ter a posição que lhe aprouvesse, mas o
Presidente da Comissão agiu, em todos os casos, com absoluta neutralidade
e contou com a participação de todos os Deputados que fazem parte da
Comissão. Por isso, Sr. Presidente, não quero avocar ã Comissão nenhum
trabalho a mais: só não quero que seja confundido estardalhaço com ação
nem barulho com serviço em dia. Passarei, daqui a pouco, às mãos de V.
Exa. para que sua assessoria possa conferir as atividades de que a
Comissão participou este ano. Em nenhum momento, a Comissão perdeu
prazo ou se transformou em preocupação para os andamentos dos trabalhos
da Casa. Pelo contrário, é meu dever, como cidadão e como parlamentar,
investido em uma função, seja ela qual for, ater-me ao âmbito dessa função e
respeitar a deliberação da maioria.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Ilustre Deputado Sebastião
Costa, estamos ouvindo bem suas palavras. Houve uma reunião pela manhã
do Colégio de Lideres, e, quando foi abordado esse assunto de se criar uma
comissão especial, eu até perguntei se seria uma comissão especial ou se
seria uma comissão de direito. Reconhecemos em V. Exa. e em todos os
componentes da Comissão de Educação competência para analisar esse
problema da universidade em Minas Gerais. Não temos dúvida, todos nós,
parlamentares, que, diante da situação do ensino superior em Minas,
precisamos de um novo modelo, de uma nova proposta, temos a certeza de
que a Comissão de Educação, com relação à universidade, já tem seus
estudos iniciados, já tendo feito várias audiências. Apesar de ter tido uma
avaliação primária no Colégio de Lideres hoje, eu, em nome do PSDB,
gostaria, diante de sua posição e diante da primeira idéia que me veio no
momento, de estar de acordo com V. Exa, e pedir ao Sr. Presidente desta
Casa, Deputado Anderson Adauto, que reavaliasse essa proposta da
comissão especial, talvez mantendo o assunto na Comissão de Educação. A
Comissão de Educação já tem um estudo avançado, tem suas propostas e
poderia receber todas as propostas dos demais Deputados desta Casa, que
já têm conhecimento do assunto. Esta foi a nossa posição: que a matéria seja
tratada por quem de direito; a Comissão de Educação.

Gostaria de homenageá-lo, Deputado Sebastião Costa, pelo trabalho que
tem feito. Reconheço em V. Exa. um parlamentar correto, que tem dedicado
integralmente seu tempo á Comissão de Educação e ao Poder Legislativo.



194
Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Hely Tarqüinio sua
intervenção e quero lembrar que minha vinda a esta tribuna não é para pedir
que a Presidência reveja sua posição, pelo contrário, é apenas para fazer a
entrega do relatório e para deixar bem claro que uma decisão deve ser
pensada antes de ser tomada; depois de tomada, deve ser cumprida.

E dever cumprir as decisões tomadas, porém não poderia ficar sem
responder à questão de que a Comissão não atua, não se reúna Isso não. A
comissão talvez tenha agido economicamente dentro dos critérios da
normalidade atual e da exigência do momento, sem estardalhaço, sem
barulho, como diria na linguagem popular, mas cumprindo fielmente o seu
dever regimental.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado. Queria dizer,
ilustre Deputado, que depois de amanhã se comemora, no Brasil, o Dia
Nacional do Estudante. Devemos aproveitar esse dia para uma reflexão
sobre a educação em Minas Gerais. Temos 25 milhões de analfabetos, uma
qualidade de ensino que, comparada com outros países, é das piores, uma
privatização progressiva do ensino superior, dai a necessidade de o Pais
fazer um investimento maior no ensino.

Com relação à UEMG, participei de uma comissão especial para avaliar a
situação dela. Emitimos o relatório da comissão, finalizada há mais ou menos
40 dias, e esse relatório foi entregue ao Diretor da UEMG, ao Secretário da
Educação e ao Secretário de Ciência e Tecnologia. V. Exa. também deve ter
recebido, porque solicitamos que lhe fosse entregue o resultado dessa nossa
comissão especial.

Entendo que a motivação da criação dessa comissão, hoje de manhã, pelo
Colégio de Líderes, foi um projeto da Deputada Maria José Haueisen, que
fazia absorção de uma universidade. Esse fo o ponto de partida para colocar
em discussão nesta Casa, novamente, a questão da UEMG, devido à
necessidade que o povo mineiro tem de uma universidade descentralizada,
regionalizada e de acesso fácil aos seus alunos. Em razão dessa discussão
sobre esse projeto de lei da Deputada Maria José Haueisen é que se teve a
idéia - que nem foi do Presidente, mas do grupo - de se constituir um grupo
para que se juntassem todas as experiências e tudo de que se tinha de
conhecimento sobre a UEMG para fazer uma proposição, já que tramita
nesta Casa um projeto do Deputado Paulo Piau que destina 1% do
orçamento para a UEMG. Mas coloco como prioridade a participação da
Comissão de Educação, que tem trabalhado nesse sentido.

Quero acreditar que o conceito daquele grupo que ali estava não era de
diminuir, em absoluto, a Comissão de Educação. A sua finalidade era tentar
resolver um problema que naquele momento apresentava-se, que é o
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problema da UEMG, que vem sendo discutido há tantos anos, e não se
tem uma ação concreta para a sua solução.

Nesse sentido, gostaria de aproveitar este momento para dizer, também,
Deputado Sebastião Costa, que temos um projeto de lei que trata da
merenda escolar para o ensino médio e para o ensino de jovens e adultos,
que é um problema grave no Estado de Minas Gerais. Temos jovens que,
com 14 anos, estão no ensino fundamental e têm merenda escolar. Quando
passam para o 1 0 ano do ensino médio, com 16 anos, já não têm mais esse
direito. Esse jovem que tinha 14 anos e agora tem 16 é o mesmo, da mesma
família, com a mesma miséria, com os mesmos problemas de pobreza e de
fome. E por isso que protocolamos hoje, para discussão na Comissão de
Educação, um requerimento para uma audiência pública, a fim de que
possamos discutir a questão da merenda escolar. Será um momento
importante também para que nós, da Comissão de Educação, possamos
discutir esse outro assunto.

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, estou concluindo. Quero
dizer ao Deputado Edson Rezende que não sou contra a criação de
comissão especial. Estou esclarecendo, apenas, que não aceito a afirmativa
de que a Comissão de Educação é pouco operosa. E isso que estou
repudiando. Não estou contra a constituição da comissão, mas - até pediria a
V. Exa. que me respondesse oportunamente - gostaria de saber se o relatório
de V. Exa. já teve alguma ação concreta perante os órgãos governamentais.
Fico a perguntar isso.

A Comissão de Educação continua cumprindo seu dever regimental. Não
quero intervir na criação de comissão alguma, apenas quero entregar à
Presidência um relatório das atividades da Comissão de Educação, deixando
bem claro que lá nenhum projeto tem tratamento diferenciado nem cor
partidária. Lá, na Comissão de Educação, o Deputado Sebastião Costa,
principalmente, se atém aos limites regimentais.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência deseja
também prestar um esclarecimento ao Deputado Sebastião Costa,
Presidente da Comissão de Educação.

O Colégio de Lideres entendeu que, em função dos vários projetos em
tramitação na Casa, todos eles versando sobre a universidade, seja com
relação a novas unidades, seja com relação a financiamentos das atuais e
das que poderiam ser encampadas, deveria ser aceita a proposta de se
manter uma comissão especial.

No entanto, diante das colocações de V. Exa., a Presidência compromete-
se a manter contato com os Líderes e principais Deputados defensores da
tese de criação da comissão, para que possamos discutir melhor essa

a probabilidade na própria Comissão de Educação. 0 importante é que haja
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uma discussão sobre a nossa universidade, o que é absolutamente
necessário para que Minas defina o seu modelo e parta efetivamente para a
sua concretização-

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael.
• Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, demais componentes da Mesa,

colegas Deputados, público presente, venho a esta tribuna hoje para
manifestar, através da nossa palavra, a surpresa do povo de Pouso Alegre
com relação à pesquisa veiculada pelo jornal "Estado de Minas", na sua
"Revista de Economia" n°28, do mês passado.

Após uma pesquisa, esse órgão de imprensa colocou aquela cidade como
a primeira do Estado de Minas Gerais em opção de investimento. Já me
perguntaram quanto Pouso Alegre pagou por essa publicação do "Estado de
Minas". Então, é bom que fique claro que em momento algum houve qualquer
interfe:ncia por parte das autoridades do Município de Pouso Alegre com o
intuito de interferir na pesquisa elaborada pelo "Estado de Minas", que
chegou à conclusão de que Pouso Alegre, hoje, é a primeira cidade do
Estado em opção de investimento, pela sua qualidade de vida, pelo baixo
nível de criminalidade, pela "performance" econômica que vem
desenvolvendo nos últimos anos.

Apenas para se ter uma idéia, o P18 daquela cidade, nos últimos dez anos,
subiu de R$280.000.000,00 para quase R$900.000.000,00, um crescimento
de quase 200%. A cidade de Pouso Alegre, ao longo desses anos, vem tendo
um grande desempenho não apenas no que diz respeito à economia, mas
também no campo educacional, intelectual e cultural.

Hoje, em Pouso Alegre, temos nossa universidade, temos faculdades de
Medicina, Direito e Filosofia. Em Pouso Alegre temos, acima de tudo, um
povo que realmente se dedica ao trabalho e às causas do nosso município.
Mas essa colocação e classificação não seria possível se não tivéssemos à
frente da administração de Pouso Alegre, durante todos esses anos, a figura
do atual Prefeito, Dr. Jair Siqueira, que ocupa o seu segundo mandato e está
buscando sua terceira eleição para dirigir os destinos de Pouso Alegre. Por
essa razão é que entendemos que hoje ainda é importante a presença do
Prefeito Jair Siqueira à frente da direção do município, pois assim vamos
continuar fazendo de Pouso Alegre uma cidade progressista, onde os
empresários têm confiança nos investimentos, uma cidade tranqüila para se
viver e onde as pessoas têm condições mínimas de sobrevivência.

Pouso Alegre tem se destacado não apenas no campo industrial, mas
também no setor agropecuário. No setor industrial temos grandes empresas,
como a JPX, montadora de veículos; a LATASA, indústria de alumínio; a
Alpargatas, indústria têxtil; a Refinações de Milho Brasil. Ultimamente estão
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lá instaladas, também, empresas como a Johnson Controla e a Guílford
Milis, especializadas em fornecimento de produtos para a indústria
automotiva. Temos também a Sumidenso, que fabrica equipamentos e cabos
elétricos para os veículos Honda.

No setor agrícola, Pouso Alegre lidera a produção de morangos do Estado,
como também a produção de batatas no Sul de Minas, além de ter grande
desempenho no setor leiteiro. Isso faz com que acreditemos cada vez mais
na capacidade de trabalho do povo de Pouso Alegre.

E necessário, também, ressaltar que o Estado vê Pouso Alegre com grande
potencial. Devemos e temos por obrigação reconhecer a atuação do Governo
do Estado junto a Pouso Alegre, mais precisamente na pessoa do Vice-
Governador, Newton Cardoso, que há poucos dias, intermediando junto ao
BDMG, conseguiu liberar para Pouso Alegre recursos da ordem de
RS5.000.000,00, para aplicarmos na construção de uma avenida, um dique,
que evitará enchentes nas zonas mais baixas da cidade. Também temos que
reconhecer a atuação do Secretário Mauro Lopes, que tem se esforçado no
sentido de destinar recursos a Pouso Alegre, para a construção da nova
cadeia ?lca E a cidade, na pessoa do Prefeito, já destinou uma área de
6.000m para a construção da nova cadeia de Pouso Alegre.

Gostaríamos de registrar, volto a repetir, que hoje é importante para Pouso
Alegre e para sua população que tenhamos um timoneiro, alguém que
conduza os destinos da cidade, como o atual Prefeito, Jair Siqueira, pois
assim continuaremos mantendo a qualidade de vida e o nível de crescimento

Por outro lado, trazemos também a essa tribuna a preocupação dos nossos
pequenos comerciantes, a preocupação dos nossos pequenos industriais da
cidade de Pouso Alegre, com relação ao que vem ocorrendo em razão da
alteração da legislação do MicroGeraes. No final do ano passado, esta Casa
aprovou, com voto contrário meu e de alguns Deputados, uma legislação que
alterou profundamente a tributação sobre as pequenas e as microempresas.
Hoje, os pequenos e os microempresários de Pouso Alegre, como os de todo
o extremo sul, estão obrigados a recolher a diferença de aliquota de 6%
sobre o valor das compras efetuadas fora do Estado. Isso é pernicioso, é
uma medida que, a despeito do fundamento de ter como fim proteger o
mercado interno de Minas, na verdade, penaliza as nossas pequenas e
microempresas.

Por essa razão, requeremos, e foi deferida pelo Presidente Anderson
Adauto, a criação de uma comissão especial para aprofundarmos os estudos
sobre os impactos dessas novas medidas adotadas pelo Governo, sobre a
pequena e a microempresa.

Neste momento, no Plenarinho 4, estamos acompanhando um grupo de
representantes do setor privado, que lá estão para colocar seus pontos de
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vista e demonstrar quais as conseqüências e a gravidade dessas ações
do Micro Geraes.

Apesar dos esforços do Governo do Estado, na tentativa de proteger a
indústria e fomentar o mercado interno, não é essa a legislação que irá
propiciar isso. E necessário que as autoridades financeiras do Estado tenham
como princípio a proteção da microempresa como estabelecem a
Constituição da República e a Constituição do Estado, e não penalizar os
microempresários como está acontecendo.

Na verdade, o que ocorre é que um grande número de pequenos e
microempresários que hoje caminhavam para a formalidade estão obrigados
a retornar para a informalidade, o que não é positivo nem saudável nem
benéfico para a economia do Estado e o povo mineiro em geral.

Por fim, gostaria de alertar os Srs. Deputados para o que ouvi ontem à
noite, no programa do Ratinho. Confesso aos senhores que não sou um
assíduo telespectador desse programa, ao qual, por acaso, tive a
oportunidade de assistir e, em que pese a algumas cenas que censuro e
repudio, sou obrigado a reconhecer que ele levou a seu programa uma
reportagem realmente importante sobre as condições de vida e de trabalho
dos lavradores das plantações de café, especificamente relacionadas às
lavouras do Triãngulo Mineiro. Foram mostrados, no programa, trabalhadores
em condições subumanas, paupérrimos, e o repórter chegou a comentar que,
para eles dormirem, os fazendeiros forneciam não alojamentos, mas uma
réplica de senzala.

E importante que tenhamos os olhos voltados para o que está acontecendo
nesse setor. Não são todos os cafeicultores nem fazendeiros que se dedicam
ao café que naturalmente agem dessa forma. Mas não podemos nos
esquecer que o Governo Federal tem suas delegacias regionais do trabalho,
que existem para fiscalizar as condições de vida e de trabalho dos homens
do campo, e ali isso não está acontecendo.

Por isso, estamos apresentando a esta Casa, por via da Comissão de
Agricultura, da Comissão de Trabalho e Ação Social, um requerimento para
realizarmos audiências conjuntas, se possível realização de visita ao
Triângulo Mineiro para ouvir o que está acontecendo. Não é possível, em
pleno século XX, vermos trabalhadores produzindo naquelas condições. Não
é possível que o café seja um dos principais produtos de exportação à custa
de trabalho semi-escravo.

Acredito que nós, colegas Deputados, principalmente os ligados à
agricultura, á proteção do trabalho e à previdência social, tenhamos que nos
preocupar tomando as providências para evitar cenas como aquelas
mostradas na televisão, principalmente por estarem acontecendo em Minas
Gerais, com divulgação na mídia nacional, num programa que
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reconhecidamente tem um grande IBOPE na maioria dos lares do Brasil.
As cenas são de trabalho escravo, embora façam um trabalho digno.

Não podemos fecharas olhos nem voltar as costas à realidade do que está
acontecendo no Triângulo Mineiro com os trabalhadores da lavoura do café.

Por último, Sr. Presidente, queremos registrar em Plenário a satisfação do
PSB por ter recebido, para compor nossa bancada e engrossar a fileira do
nosso partido, o Deputado Sargento Rodrigues. Esse Deputado, ao longo de
um ano e meio de trabalho nesta Casa, demonstrou ter um norte, foi e é
brilhante, sabe realmente a que veio à Casa, defende não somente a Polícia
Militar, mas também todos os sistemas de segurança do Estado de Minas
Gerais. Por isso, nós, do PSB, queremos registrar a nossa satisfação e
alegria em recebê-lo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Migue! Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,

imprensa, estamos ocupando esta tribuna na tarde de hoje para fazer
algumas denúncias graves em relação a esse que poderemos chamar de
desgoverno de Minas Gerais. Todos os dias surgem várias denúncias, de
vários setores, de diversas áreas. As denúncias de incompetência já ficaram
tão comuns e normais que não geram nem impacto. Em todos os setores,
quer seja na educação, quer seja na saúde, há denúncias. A saúde está com
CPI, há a FUNED, há a PRODEMGE. Hoje, quero tratar especificamente
sobre a TV Minas.

A TV Minas foi projetada e idealizada para ser um fator de integração do
Estado de Minas Gerais. A Rede Minas consegue fazer com que as notícias
da Capital e as coisas que ocorrem em Minas Gerais sejam vistas pelos
mineiros. Se formos ao vale do Jequitinhonha, ao Sul de Minas e a outras
regiões, veremos que não são os meios de comunicação do Estado de Minas
Gerais os mais vistos, lidos e ouvidos. A Rede Minas tinha essa intenção:
levar ao cidadão mineiro as informações de caráter político, de caráter
cultural e de caráter educacional, exatamente buscando a integração do
Estado. A TV Minas cresceu, espalhou-se por diversas regiões: Noroeste,
Sul, Zona da Mata, enfim, todos os lugares. Pois bem. Essa TV Minas está
definhando e em breve acabará. Por quê? Porque o desgoverno de Minas
Gerais não foi capaz de perceber a importância cultural dessa televisão para
o Estado.

Existem questões graves. A primeira delas é que, por ser uma fundação,
deveria haver um conselho curador, que até hoje não foi instalado. Nunca se
reuniu nem foi convocado para tal. Então, não há um conselho dirigindo,
orientando e impedindo que se faça dessa emissora o que se está fazendo
agora. Os cargos não estão ocupados em vista de não existir ainda o
conselho curador. Vamos encaminhar esse grave caso porque a emissora
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terá de se regularizar ou será proibida de mostrar a sua programação,
uma vez que o que está sendo mostrado na Rede Minas não atende ao
interesse do cidadão mineiro.

Para terem uma idéia do que está ocorrendo lá dentro, se estamos
assistindo a uma programação cultural qualquer, sem nenhum aviso ou
comunicado, colocam uma fala política de um Secretário, Diretor de órgão do
Estado ou até mesmo do Governador sem que se peça licença ao
telespectador ou se prepare o ambiente para tal. Depois, a programação
volta ao normal sem nenhum comentário. Isso significa que, com o controle
remoto, ninguém vai agüentar assistir á Rede Minas. Muitas vezes, esses
discursos são longos, nem o público agüenta ouvir. Agora, todos têm de ouvir
pela Rede Minas de Televisão. Ou seja, transformou essa emissora em
"chapa-branca", aonde o discurso da Oposição, como esse que aqui estou
fazendo, não chegará, porque há boicote. Ou seja, os Deputados da
Oposição estão proibidos de aparecer. Há até mesmo denúncia de que todas
às vezes que em rede nacional, o Presidente da República aparece, é
cortado em Minas Gerais. São denúncias que queremos apurar.

A Fundação está ligada à Secretaria da Cultura. O atual Governador retirou
esse vinculo, passando-a para a órbita da Secretaria Civil e da Comunicação
Social. Obviamente, o conselho curador não foi consultado, porque
simplesmente não existe, não está funcionando. Houve diversas
manifestações dos círculos culturais de Minas Gerais, que condenaram essa
decisão, que, apesar disso, foi mantida.

O mais grave é que, no final do Governo Eduardo Azeredo, o número de
funcionários era 335. O Governador Itamar Franco, numa medida em que
queria demostrar austeridade, mandou reduzir em 25% o quadro de pessoal,
o que foi obedecido pelos Diretores. No entanto, no mês de junho deste ano,
o número de funcionários da TV Minas já passa de 378. Então, reduziu em
25%, mas acrescentaram-se todos os apaniguados desse Governo.

O pior é que quem está à frente da TV Minas não foi sabatinado por esta
Casa, trabalhava no Palácio da Liberdade, mas recebia pela TV Minas. São
irregularidades que já não podemos aceitar. Já não podemos conviver não sã
com os desmandos que fazem da TV Minas até motivo de chacota. Muitos
dos retransmissores do interior se mudam para São Paulo, para que as
coisas de Minas não sejam vistas, porque não agüentam um político ou um
Secretário fazerem uni discurso de uma a duas horas na televisão. Sem
nenhum entusiasmo. E uma grande chatice, que ninguém agüenta.

O Poder Legislativo, Sr. Presidente, não pode ver, de braços cruzados,
esta situação, pois a TV Minas não é propriedade do Sr. Governador, mas do
povo mineiro. Tudo aquilo foi conquistado com recursos públicos do cidadão,
por isso, o mínimo que podemos exigir do Governador é o respeito pela
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aplicação do recurso público, a sensibilidade para as questões
educacionais e culturais e, principalmente, a preocupação com a integração
cultural do Estado.

O mais grave é o fato de ele ter transformado a TV Minas em um cabide de
empregos para os apaniguados. Exigiremos que mandem para esta Casa a
relação dos empregados e dos cargos ocupados. Além disso, queremos
sabatinar a senhora que está dirigindo a televisão, sem a nossa autorização,
uma vez que não foi sabatinada, nem seu nome foi aprovado por esta Casa.

Se vier a alegação - e isso já checamos - de que a programação cultural
melhorou bastante, com novos quadros, graças a alguns técnicos abnegados
que lá trabalham, lembro que me informaram também que toda essa criação
não exigiu sequer um funcionário a mais, ou seja, esse número excessivo de
empregados - 113 a mais do que existia - não é necessário para o
funcionamento, mas apenas para atender aos apaniguados. Há, por sinal,
denúncias de que alguns deles recebiam seus salários sem sequer
comparecer à TV Minas. Podemos apresentar testemunhos desses fatos e
queremos que o Governo faça suas comprovações, a fim de constatarmos a
verdade.

Sr. Presidente, vamos solicitar desta Casa, em primeiro lugar, que o
Governador componha, imediatamente, o conselho curador dessa Fundação:
em segundo lugar, que remeta a esta Casa, imediatamente, o nome da Sra.
Cristina Mendes, a fim de ser sabatinada e aprovada, para que conquiste a
legalidade para ocupar seu posto: em terceiro lugar, que se modifique essa
relação da Secretaria da Cultura. Não sei o que vem da reforma
administrativa, pois me parece que o Governador, faltando apenas seis
meses para terminar seu Governo, deverá mandar o projeto de uma reforma
administrativa para esta Casa, uma vez que ainda não o fez, decorrido um
ano e meio de Governo. Fica apenas dizendo, nos jornais, que vai mandar, e
não manda. Se, nessa reforma administrativa, não estiver fazendo isso,
conclamaremos aos nobres pares desta Casa, para atender ao grande
anseio do grupo interessado na questão cultural de Minas Gerais, para que a
entidade volte à Secretaria da Cultura, onde já deveria estar. Além disso,
solicitaremos uma relação dos funcionários, com seus salários respectivos.
Queremos que uma comissão da Assembléia Legislativa vá fiscalizar In
loco", para verificar a veracidade das informações. A situação é grave, e o
Poder Legislativo tem a obrigação de exigir do Governo providências para
fazer reverter o quadro e resgatar o que é tão caro para todos os mineiros-

0 Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
começaria meu aparte pelo reconhecimento de V. Exa. de a programação
cultural da TV Minas ter aumentado e melhorado bastante, assim como a
cobertura do território mineiro nesta gestão. Entretanto, é necessário - e
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talvez incomode a V. Exa. - que a TV Minas não se submeta ao cerco que
a mídia nacional impõe ao contraponto que o Governo de Minas faz ao
Governo Federal, do partido de V. Exa.

Não é conveniente que esqueçamos que não só as TVs públicas, mas as
demais televisões, são concessões do serviço público e se encontram
entorpecidas e cerceadas por uma verba que o Governo Federal destinou,
este ano, de R$650.000.000,00, para publicidade. Tenha V. Exa. a absoluta
convicção de que a Liderança do Governo aqui encaminhará, como tem feito
desde o início, qualquer investigação, qualquer fiscalização, qualquer
denúncia, ao contrário do Governo Federal de V. Exa. -Reporto-me ao
episódio da construção do fórum do TRT, em que o Governador Itamar
Franco, presente em Brasília - eu estava ao seu lado -, respondendo
justamente ao Ministro das Comunicações, do seu partido, esse que destinou
R$(350.000 000,00 de um Pais miserável para tentar entorpecer a
consciência nacional, por meio da mídia, o qual argumentava que o
Governador não deveria estar se envolvendo nas questões nacionais, deveria
estar cuidando das irregularidades no DER-MG, na Secretaria da Saúde. E a
resposta do Governador Itamar Franco ao Ministro Pimenta da Veiga, do seu
partido, foi segerir que o seu partido, por meio da Liderança do Governo,
fizesse o que o Governo de Minas faz, e citou que eu, Líder do Governo na
Assembléia, era signatário do pedido das CPIs tanto em relação ao DER-MG
como em relação à saúde. Ele, então, convidava o seu partido a ter essa
mesma disposição de investigação em relação ao fórum do TRT, do Juiz
"Nicolau-lau-lau", do Sr."Enrolado" Jorge, para que pudéssemos apurar para
onde foram os R$160.000.000,00 desviados dessa obra, que hoje já é um
dos maiores escândalos nacionais.

O Deputado Miguel Martini - Gostaria de dizer que, quando não têm como
se explicar, eles desviam a atenção para assuntos de nível nacional.
Estamos tratando de Minas Gerais. No dia em que eu for Deputado Federal e
V. Exa. também, discutiremos as questões federais. Agora quero discutir as
questões de Minas Gerais. V. Exa. não tem argumentos para mostrar o que
queremos comprovar.

Digo, também, que o Governador assumiu um Líder do Governo nesta
Casa e que realmente fez da televisão de Minas Gerais uma televisão sua
para ter espaço para falar, uma vez que diz tanta asneira que a sociedade já
não agüenta ouvi-lo pelos outros canais de televisão. Queremos que esse
Governador verdadeiramente assuma o Governo de Minas Gerais: em vez de
ir brigar em Brasília para que a verba do Governo Federal chegasse no
Jequitinhonha, o que fez esta Assembléia Legislativa, foi lá apenas para se
vingar do Presidente da República.

Governador de Minas Gerais, governe Minas, olhe para o seu povo, para
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os interesses deste Estado, esqueça o Palácio do Planalto!

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

1 0 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destina a esta parte, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a V 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 Comissão Especial para, no

Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre os Mecanismos Utilizados pelas
Políticas Públicas Que Visem a Inclusão da Juventude no Desenvolvimento
Sócio-Político-Econômico-Cultural, doravante denominada Comissão
Especial da Juventude. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo Rezende;
suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PSDB: efetiva - Deputada Elbe
Brandão; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputado
Doutor Viana; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PFL: efetivo -
Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PSD:
efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Antônio Genaro.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para, no Prazo de 60 dias,
Proceder a Estudos sobre a Legislação Mineira Referente à Cobrança de
Taxas e Propor Medidas Visando a Sua Reformulação, com Ênfase para as
Leis n°s 6.763, de 26/12/75; 12.425, de 27112196; 12.730, de 30112197; e
13.430, de 28112199, doravante denominada Comissão Especial das Taxas:
Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha: suplente - Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; pelo PSDB: efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo - Deputado Anibrósio Pinto;
suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo
Piau; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPS: efetivo - Deputado
Márcio Kangussu; suplente - Deputado Wanderley Avila. Designo. A Area de
Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.521, originada do Projeto de Lei n°
298199, do Deputado Mauro Lobo, e sobre o Veto Total à Proposição de Lei
n° 14.506, originada do Projeto de Lei n° 91512000, do Deputado Durval
Angelo. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Eduardo Brandão; suplente -
Deputado Márcio Cunha; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo;
suplente - Deputado Mauri Torres; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené
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Guedes: suplente - Deputado Álvaro Antônio; pelo PSB: efetiva -
Deputada Elaine Matozinhos; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo
PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente: Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523, originada do Projeto de Lei n°
587199, do Deputado Eduardo Hermeto. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz
Tadeu Leite; suplente - Deputado José Henrique; pelo PSDB: efetiva -
Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Mauri Torres; pelo PFL: efetivo
- Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
pelo PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado João Paulo;
pelo PTB: efetivo Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Olinto
Godinho. Designo. A Arca de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.554, originada do Projeto de Lei n°
1.022/2000, do Governador do Estado. Pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antônio Andrade; suplente - Deputado Antônio Júlio: pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Miguel Martini; pelo PDT: efetivo
- Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Marcelo
Gonçalves; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
Deputado Paulo Piau; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro. Designo. A Arca de Apoio às Comissões.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais -
aprovação, na 46 a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.534/2000, do
Deputado José Milton. (Ciente.Publique-se.).

Despacho de Requerimentos	 -
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Deputado Durval Angelo e

outros, em que solicitam seja instalada uma CPI para apurar denúncias de
irregularidades envolvendo o contrato de exploração do Terminal Rodoviário
Israel Pinheiro Filho - TERGIP - (rodoviária de Belo Horizonte), mantido entre
o DER-MG e a empresa ADTER - Administradora de Terminais Rodoviários.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXV do
art. 232 do Regimento Interno.

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

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.04412000 seja distribuído à Comissão do
Trabalho. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da CPI do FUNDEF solicitando a suspensão de seus
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trabalhos, tendo em vista que os seus membros estarão envolvidos nas
eleições municipais em suas regiões eleitorais, retornando a suas atividades
no dia 1111012000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram- (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 1.30412000, da Comissão de Direitos Humanos,
solicitando informações ao Secretário da Segurança Pública sobre o
desaparecimento do Sr. Marcos Francisco de Paula, com as especificações
que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.30412000 na forma
do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.33212000, do Deputado Miguel Martini, solicitando
informações ao Secretário da Justiça e Direitos Humanos sobre o número de
certidões relativas à efetivação dos notários e dos registradores do Estado de
Minas Gerais, com as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.34012000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
solicitando à Loteria do Estado de Minas Gerais informações sobre os jogos
que menciona, bem como a relação da Loteria com os referidos jogos. 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.

Declaração de Voto
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de agradecer a este Plenário, a esta Casa, a V. Exa., aos
companheiros das galerias, aos telespectadores da TV a cabo, TV essa que
criei para dar transparência aos nossos trabalhos nesta Casa, que passam a
ser acompanhados pelos telespectadores de todo o Estado de Minas Gerais.
Votamos favoráveis, Sr. Presidente, porque acredito na justiça. Gostaria de
colocar entre as minhas razões um parecer do Desembargador Orlando
Carvalho, que suspende a liminar deferida pela douta Juíza da 33 Vara da
Fazenda Pública e Autarquias da Capital, bem como a liminar deferida pelo
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Teófilo Otôni, para
afastar qualquer ato de impedimento da exploração das máquinas cujo
funcionamento foi regularmente autorizado pela Loteria do Estado de Minas
Gerais, mediante a Resolução n° 025, ainda vigorante, embora suspensa.
Suspendo os efeitos da Resolução 003 da LEMG..."
Sr. Presidente, gostaria que o Presidente da Loteria Mineira acatasse a
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ardem de um Desembargador. Acredita no Judiciária, acredito nos Juizes
da Pais. Temos aqui dois pareceres de dois Desembargadores favoráveis à
Resolução n° 25, e a Presidente da Loteria não vem acatando, tentando
recorrer. Entendo, Sr. Presidente, que temas de pensar que hoje está difícil.
Está difícil para todo mundo, e não podemos deixar o desemprego alcançar
números volumosos no Pais, principalmente neste Estado. Entenda que, com
a presença dos senhores empresários, com a presença dos senhores
trabalhadores nesta Casa, conseguimos 48 assinaturas nesse requerimento.
O Governador também será comunicado por esta Casa. Gostaria de pedir
sensatez e um pouco de humildade aos homens do Governo, para que
entendam que prejudicar 486 empresários e quase 60 mil trabalhadores fica
dificil na atual conjuntura.

Quero parabenizar também nesta hora o Presidente da Associação, Celso,
pelo trabalho árduo que vem fazendo com seus associados.

Tem um ditado que diz, Sr. Presidente, que "quem não agradece não
merece o que recebeu"; então, muito obrigado, Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.34812000, do Deputado Bilac Pinto,
solicitando ao Diretor-Geral do DER-MG o envio a esta Casa da relação dos
trechos rodoviários que foram danificados com as enchentes ocorridas no
inicio do ano, bem como a programação para sua recuperação. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
Requerimento n° 1.34812000, do Deputado Bilac Pinto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.37112000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando
informações à SUDENOR sobre o atual estágio das negociações junto ao
Banco Mundial, visando à retomada do Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.373/2000, da Comissão de Saúde, solicitando ao
Secretário da Saúde e à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente informações sobre a regulamentação da Lei n° 12.417, de
27112196, que dispõe sobre a concessão de financiamento de equipamentos
corretivos a portadores de deficiência. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação,
o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.37312000 com a
Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.38812000, da Comissão de Fiscalização Financeira,
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solicitando informações ao Presidente da COPASA-MG sabre a aplicação
dos recursos financeiras liberados pela Caixa Econômica Federal e
destinados à COPASA-MG, referentes aos contratos que especifica. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.40612000, da Comissão Especial da Loteria Mineira,
solicitando ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais o envio a
esta Comissão de cópias dos extratos dos convênios que especifica. 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 i 2 Fase, a Presidência

passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para verificação de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para a discussão das matérias da pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 14.435, que dispõe sobre a implantação de sinalização nas rodovias
vicinais rurais e se encontra em faixa constitucional. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. O relator designado em Plenário, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, solicitou prazo regimental. A Presidência indaga
do relator se está em condições de emitir seu parecer.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Estou em condições, Sr.
Presidente. Meu parecer é o seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇAO DE LEI N° 14.435
Relatório

Por meio da Mensagem n° 12112000, o Governador do Estado comunicou-
nos a oposição de veto total à Proposição de Lei n° 14.435, valendo-se da
competência que lhe confere o art. 90, inciso Vil, c/c o art. 70, inciso II,
ambos da Constituição Estadual.

Tendo em vista a perda de prazo pela Comissão Especial designada para
esse fim, a proposição foi incluída na ordem do dia, nos termos do art. 141,
c/c o § 20 do art. 145, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição vetada objetiva obrigar as prefeituras sem órgão ou entidade
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executiva rodoviária municipal a efetuarem a implantação de sinalização
indicativa regulamentar ou de advertência nas rodovias vicinais rurais de sua
jurisdição, mediante assessoramento técnico da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.

Havemos de considerar que a extensão das rodovias vicinais em muito
excede o sistema rodoviário municipal sob jurisdição federal e estadual. A
malha viária municipal corresponde a quase 88% do sistema viário existente,
em sua maioria sem pavimentação, em más condições de conservação, com
a agravante de ser a sinalização deficiente ou inexistente.

Considere-se ainda a grande importância econômica e social desse
sistema viário para os municípios, pois dele se serve grande número de
comerciantes, vendedores, produtores rurais, contribuindo assim para o
escoamento de mercadorias, bens e produtos.

Dessa forma, dada sua extrema importância e seu preponderante papel na
integração regional, não se pode admitir que essa malha subsista sem uma
adequada sinalização.

Ressalte-se que a estrutura administrativo-operacional necessária à
consecução da proposição em apreço encontra-se pronta, resumindo-se num
mero ato administrativo, não havendo pois nenhum impacto ou custo para os
cofres públicos.

Consideramos, pois, o veto improcedente, dadas a relevância social da
proposição e a completa ausência de consequências negativas, quer para o
erário público, quer para o município.

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

Lei n° 14.435.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 25 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a
reunião especial de amanhã, dia 10, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã, ás 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 96a REUNIÃO ESPECIAL, EM 71812000

Presidência do Deputado AFiton Vilela
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Dinis Pinheiro - Palavras do Secretário Angelo Oswaldo de Araújo - Palavras
do Padre José Campos Taitson - Apresentação de banda - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - Amilcar Martins - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Maria

Olivia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - As 20h12min, 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 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

OSr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo.
Sr. Angelo Oswaldo de Araújo, Secretário de Estado da Cultura; o Revmo. Sr.
Padre José Campos Taitson; o Exma Sr. Deputado Dinis Pinheiro, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; a Exma. Sra. Irene de
Meio Pinheiro, Presidenta da Fundação Helena Antipoff e mãe do Deputado
Dinis Pinheiro; o Exmo. Sr Antônio Pinheiro Dinis, ex-Prefeito de Ibirité e pai
do Deputado Dinis Pinheiro; e o Revmo. Sr. Padre José Geraldo, Pároco de
lbirité.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Padre José

Campos Taitson pela passagem do seu 94 0 aniversário.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, que será executado pela Banda de Música Nossa Senhora do
Rosário, de Ibirité, regida pelo Maestro Ricardo da Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Exmo. Sr. Deputado Aílton Vilela, neste ato Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Dr Angelo Oswaldo, DD.
Secretário de Estado da Cultura; Revmo. Sr. Pe. José Campos Taitson; meus
queridos pais, Irene e Antônio Pinheiro; Revmo. Padre José Geraldo, Pároco
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de lbirité; D . Maria do Carmo, Presidente da Sociedade Pestallozzi de
lbirité; Vice-Prefeito de lbirité, Benedito Pires Teixeira; ex-Prefeitos de Ibirité
aqui presentes, Toninho Pinheiro e Paulo TelIes, senhoras e senhores, meu
dileto amigo Padre José, a experiência da amizade parece ter suas razões
fora do tempo, na eternidade. 'Um amigo é alguém com quem estivemos
desde sempre. Amigo é alguém cuja simples presença traz alegria,
independentemente do que faça ou diga. Diante do amigo sabemos que não
estamos sós. E alegria maior não pode existir".

Essas palavras, tomadas de empréstimo a Rubem Alves na crônica
"Amizade", extraída do livro "O Retorno e Terno", traduzem nossa alegria e a
de tantos outros que podem chamá-lo de "amigo".

O evangelista João, no anúncio da boa nova, ressalta que, para Crista,
amigo é aquele a quem é dado tudo conhecer. As palavras de Cristo foram:

"Eu vos chamo amigos, porque tudo que aprendi de meu Pai eu vos fiz
conhecer".

Fazer conhecer, ensinar,.., isso recorda-me, caro amigo Pe. José, que
posso chamá-lo também de jardineiro. E por que não?

Mas é melhor explicarmos, de imediato, para que não paire nenhuma
dúvida. Referimo-nos à conotação dada à palavra por Rubem Alves, em
"Entre a Ciência e a Sapiência", quando diz:

"O que é que se encontra no inicio? O jardim ou o jardineiro? E o jardineiro.
Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas
havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele
desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está
cheio de jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O
que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem".

Tenho certeza, Pe. José, de que "seu pensamento está cheio de jardins",
por isso, é um "jardineiro". Quantos jardins plantados, regados, vivificados, ao
longo dessa frutífera e bondosa vida...

"Amigo" e "jardineiro" estão entre os vocativos utilizados. Porém, outro
antes foi proferido: "padre".

E opção de vida. A ordem messiânica, "ide, evangelizai todos os povos" foi
aceita em toda sua expressão. E o próprio Cristo que nos fala sobre esta
opção, através do evangelho de João:

"Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e nomeei
para irdes e produzirdes fruto e vosso fruto permaneça".

E qual a missão do padre? Como produzir frutos e eles permanecerem?
A primeira indagação, José Bortolini, em "Os Sacramentos em sua vida",

responde que a missão do padre é uma só: a de Cristo. E Cristo foi profeta,
sacerdote e pastor.

Ser profeta é evangelizar. 0 padre presta à comunidade o serviço da
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Palavra.

Ser sacerdote é estar a serviço da liturgia, é ser santificador. "Tomar
consciência do que faz e por em prática o que celebra:'.

E ser pastor é reunir todos em uma só família. E ser exemplo do Bom
Pastor que não veio para ser servido, mas para servir...

Ao segundo questionamento, sobre o "produzir fruto", posso responder com
clareza e firmeza no coração, como tantos outros milhares de ibiriteenses: é
fazer como o Pe. José fez e faz: dedicar a vida a serviço de seu semelhante.

Esse serviço, ensina-nos Santo Agostinho, em suas confissões, "para que
o homem se converta, encontre-se a si mesmo, sua plena realização,
repousando na medida em que busca o Amor, que é Deus".

Como "semeador", encontrou variadas espécies de "campos", diversos
desafios apresentaram-se para o desempenho desse sacerdócio.

Ressalte-se desses desafios a "tentativa de separação entre a aceitação do
Evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e
terrenas", como nos admoesta o Papa João Paulo II, no documento "Vocação
e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo". Pede o Sumo Pontífice nossa
atenção para a crescente fome, opressão, injustiça, guerra, sofrimentos,
terrorismo e outras formas de violência de toda a espécie.

Isso é devido, salienta o Papa, "à não-visualização do ser humano como
dignidade de imagem viva de Deus". E chama nossa atenção: "mais uma vez,
nós nos encontramos diante de multidões de pessoas, nossos irmãos e
irmãs, cujos direitos fundamentais são violados, também em nome de uma
excessiva tolerância e até da clara injustiça de certas leis civis: o direito à
vida e à integridade, o direito à casa e ao trabalho, o direito à família e à
procriação responsável, o direito de participar da vida pública e política, o
direito à liberdade de consciência e de profissão de fé religiosa"... Faltam-
lhes, como bem sabe o Pe. José, os meios absolutamente indispensáveis
para levar uma vida digna de seres humanos.

Nosso amigo, querido "jardineiro", Pe. José Campos Taitson é hoje
homenageado nesta Casa de criação de leis. Ao fazê-lo, estamos
reconhecendo, com todos os mineiros, um "sacerdote" na acepção da
palavra. Estamos também aprendendo a servir ao nosso semelhante e a
proporcionar-lhe meios para "uma vida digna".

Criar leis é dispor sobre, regras, que têm o condão de dizer o que pode e o
que não pode ser feito. E, pois, o exercício de uma opção, de um atributo
político conferido pela sociedade. Tudo é baseado em regra democrática.

A democracia funda-se na igualdade. Todos são iguais perante a lei,
preceitua a nossa Carta Magna. Por seu turno, a igualdade funda-se nos
princípios de "direitos humanos".

Vem a propósito, nesta Casa Legislativa, recordarmos obras do amigo Pe.
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José, que traduzem com perfeição a escolha de real igualdade, a escolha
do semelhante.

Vigário de várias paróquias da Capital e 40 anos de vicariato na Paróquia
de lbirité justificam e exigem a homenagem desta Casa Legislativa, a
homenagem do povo mineiro.

Acresça-se a sua passagem pela Secretaria da Educação e seu trabalho
como professor em várias escolas e seminários, deixando o testemunho de
sua inteligência, de sua personalidade marcante, de sua compreensão e
inspiração divinas.

Parabéns, amigo Pe. José Campos Taitson. Essa caminhada ativa e
manifesta preocupa-se, nos exatos dizeres do mineiro Rubem Alves, em não
só buscar discípulos para comunicar-lhes saberes, mas também em buscar
discípulos para plantar neles as esperanças de vida, e vida plena.

Por fim, senhores, senhoras, amigos ibiriteenses, familiares, Pe. José
Campos Taitson, quero, neste momento da minha vida pública, da minha vida
como cidadão, como ibiriteense, resgatar minha memória de criança. Tenho a
certeza de que o pulsar dos sentimentos da família Pinheiro, que se iniciou
com o meu avô e continuou com meus pais, com meus irmãos, com meus
sobrinhos, com meus filhos, enfim, de toda a família ibiriteense, dá-me a
oportunidade de registrar a alegria de todos nós, a alegria de incontáveis
ibiriteenses e mineiros. Só nos resta, neste momento maior, agradecer a
Deus, ao nosso criador, ao nosso Pai o dom de sua vida, amigo Pe. José. Ao
Senhor, eterno jardineiro, agradecemos sua vida em Deus. Parabéns, Pe.
José Taitson, pelo exemplo, pela bondade, pelo amor ao nosso povo, á
nossa terra. Que Deus continue abençoando-o. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Angelo Oswaldo de Araújo
Exm° Sr. Deputado Aílton Vilela, que preside esta sessão magna,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Anderson Adauto; Revmo. Pe. José Campos Taitson,
homenageado especial do Legislativo mineiro; Exm° Deputado Dinis Pinheiro,
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade; lim a Sra. Irene de
Meio Pinheiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff, e Exm° Sr. Antônio
Pinheiro Dinis, Prefeito Municipal de Ibirité, ambos pais do Deputado Dinis
Pinheiro; Revmo. Pe. José Geraldo, Pároco de lbirité; permita-me, Sr.
Presidente, saudar também o ex-Deputado Federal Padre Nóbrega, que nos
honra com sua presença; o Dr. Francisco Américo Matos de Paiva, ex-
Presidente da Associação Comercial de Minas, e sua esposa Susana Sousa
Lima Matos de Paiva, uma das grandes lideranças do movimento pelo
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais; a Sra. Aparecida Franzen de
Lima, filha do saudoso Prof. João Franzen de Lima, grande amigo de Ibirité e
da obra de Dona Helena Antipoff, na Fazenda do Rosário; caros membros da
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corporação musical de lbirité, que veio abrilhantar esta cerimônia;
senhoras e senhores da comunidade ibiriteense, também prestigiando, de
maneira expressiva, essa solenidade do Legislativo mineiro; senhores
parlamentares, senhores funcionários da Assembléia Legislativa, senhoras e
senhores, venho trazer a palavra do Governo do Estado de Minas Gerais, a
saudação do Governador Itamar Franco a esta grande figura de nosso
Estado, a este mineiro exemplar: o Pe. José Campos Taitson.

Quero congratular-me de modo especial com o Deputado Dinis Pinheiro,
pela iniciativa que nos toca de promover na Assembléia Legislativa esta
homenagem que sensibiliza todo o espírito mineiro e faz convergir para esta
Casa, a casa do povo de Minas Gerais, o nosso sentimento de mineiridade e
a nossa gratidão pela obra espiritual •e pela obra cultural que vem
empreendendo o Pe. José Campos Taitson, que, para nossa alegria, tendo
94 anos, é como se tivesse 24 ou até menos.

O Pe. Taitson acabou de dizer que, com esse brilhante discurso, com essa
palavra tão precisa e, ao mesmo tempo, afetuosa do Deputado Dinis
Pinheiro, canonizaram-no. Já precisamos beatificá-lo, mas queremos lhe
dizer, Pe. Taitson, que quem o fez santo não foram nem mesmo as belas
palavras do Deputado Dinis Pinheiro, que tanto nos sensibilizaram, mas essa
sua vida cheia de graça, essa sua vida devotada ao bem comum, essa sua
vida exemplar no sacerdócio e na ação comunitária.

O pastor é um líder, é aquele que pastoreia, que conduz o , rebanho, e tem
sido plenamente esse líder que conduz pelo bom caminho. E, portanto, bom
pastor seguindo a lição do Mestre do Evangelho.

Como Secretário da Cultura, tenho o privilégio de estar próximo do senhor,
por causa do famoso altar de Curral dei-Rei, da antiga Matriz da Boa Viagem,
que foi parar em lbirité e lá está sendo zelosamente guardado peia
comunidade. O Pe. Taitson está empenhado em restaurá-lo, relíquia do
barroco mineiro, do período colonial de nosso território, para que possa
ocupar uma capela especial no corpo da nova igreja.

Pude visitar e constatei que está muito bonita a igreja em lbirité, no alto da
colina, como se fosse Cristo pregando no alto da montanha e contemplando
a bonita reserva verde que está no coração dessa cidade. Fui recebido pelo
Pe. Taitson e vi o local onde ficará esse altar.

Estamos mobilizando a comunidade empresarial da região mais fortemente
industrializada de nosso Estado. Procurei, depois de estar com o Pe. Taitson,
o Dr. Murilo Araújo, filho do Dr. Nansen Araújo, o qual é Presidente do Centro
das Indústrias da Cidade Industrial, que promoverá, no dia 29 de agosto, um
seminário de empresários nesse Centro, que se situa na Praça da CEMIG,
para apresentar os benefícios da lei estadual e da lei federal de incentivo à
cultura, chamando parceiros para a restauração do altar de lbirité. Hoje, já
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não é o altar de Belo Horizonte, mas o altar colonial de lbirité.

Então, temos a certeza de que vamos conseguir esses recursos. Empenhei
a minha palavra ao Pe. Taitson. Ainda me perguntou se seria candidato a
Prefeito de Ouro Preto. Respondi-lhe que não, e ele disse: 'Graças a Deus,
porque aí vai poder cuidar do meu altar como Secretário da Cultura do
Governo Itamar Franco".

Tenho esse compromisso e a certeza de que, com o a poio dedicado e
decisivo do Deputado Dinis Pinheiro, da comunidade de Ibirité e com a
liderança dessa grande figura da igreja de Minas Gerais, da Igreja do Brasil,
pois encontraremos poucas pessoas no mundo como o Pe. Taitson,
participaremos da restauração desse grande altar do século XVIII, da época
da fundação do Estado, que ficará em lbirité, nesta virada de século, neste
ano jubilar de Jesus Cristo, na chegada do século XXI e do terceiro milênio,
unindo os tempos como um fiel de nossa memória e de nosso compromisso
comunitário de construir uma vida melhor. Muito obrigado à Assembléia
Legislativa pela merecida homenagem ao querido Pe. Taitson, patrimônio
cultural de Minas Gerais.

Palavras do Padre José Campos Taitson
Meus amigos, cumprimento quem preside a nossa reunião, o Deputado

Aílton Vilela, que representa o Presidente da Assembléia, Deputado
Anderson Adauto. Antes das minhas palavras, faço um agradecimento ao
Secretário da Cultura, Dr. Angelo Oswaldo, grande amigo de lbirité. As suas
palavras nos dão a segurança de que aquela relíquia, que é o altar da antiga
matriz de Curral dei-Rei, será preservada, recuperada e enriquecida.

Meus caros amigos, peço-lhes perdão, porque as pessoas idosas vivem de
recordações. Como dizia Virgílio, o tempo foge inapelavelmente e não volta
mais. Nestas alturas da vida, quase centenários, recordamos muitas coisas-
0 Deputado Dinis Pinheiro falou sobre a missão sacerdotal. Contarei um fato,
de que participei. Na década de 40, D. Cabral teria de fazer uma cirurgia
muito delicada e foi para São Paulo. Lá, foi abrigado pelo Arcebispo daquele
Estado, O. José Gaspar, mineiro de Araxá, que passou toda a sua vida em
São Paulo. Então, D. Cabral quis agradecer ao Arcebispo de São Paulo as
finezas recebidas e deu um banquete no Palácio Cristo Rei, encarregando-
mede saudar o Arcebispo D. José Gaspar da Fonseca e Silva.

Fiz a saudação e gravei profundamente a resposta de D. José Gaspar da
Fonseca e Silva. Ele disse que às vezes, nas reuniões do pleno, em São
Paulo, reunia o clero, quando se falava nas virtudes do sacerdócio mineiro.
Havendo falecido um padre de São Paulo, em sua oração fúnebre disseram
que foi santo como um padre mineiro, qualificando o sacerdócio mineiro
como modelo de ministério. Pois bem. Nessa viagem, D. José Gaspar foi
visitar a Serra da Piedade, que não conhecia. Foi a cavalo, pois naquele
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tempo não havia aquele fenômeno de estrada asfaltada que o engenheiro
Israel Pinheiro conseguiu levar até os pés do santuário. Lá do alto, a 1.800m
de altitude, olhava as campinas de Minas e, em cada lugar, via as setas de
uma torre de igreja. Dizia ele que cada uma daquelas cidadezinhas tinha um
sacerdote para guiar a comunidade, um Ministro de Deus para administrar os
sacramentos. Então falava da felicidade de Minas Gerais. E claro que aquilo
nos comoveu muito.

Meus irmãos, não há Padre se não houver Bispo. Então, lembrei-me
também dos Bispos que Minas sempre teve. Certa vez, no Rio de Janeiro,
também na década de 40, tive a felicidade de almoçar com o Pe. Leonel
Franca. Em conversa com ele, disse-me que a esperança da Igreja está em
Minas. Perguntei por quê. Ele, fundador da PUC do Rio de ,Janeiro, publicou
muitos livros, alguns até traduzidos. Ele disse que nossa esperança é Minas
porque sempre teve Bispos santos. Conhecia bem história e foi citando desde
o primeiro Bispo. Frei Manoel da Cruz foi transferido do Maranhão para
Mariana, Vila do Carmo, primeira a ser elevada a cidade em Minas Gerais,
porque, de acordo com as leis do reino, um Bispo não podia morar numa vila.
Levou um ano do Maranhão a Mariana, viajando a cavalo e depois de barco
pelo rio das Velhas. Foi ele quem lançou as bases da cultura religiosa em
Minas, fundando o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte em Mariana, o
qual forneceu numerosos Padres para nossas comunidades.

Depois, o Pe. Leonel Franca se referia a D. Viçoso, que viveu 90 anos, um
homem extraordinário. Manteve o seminário do Caraça em Mariana, trouxe
os Padres lazaristas para o seminário e para o Caraça. Dessas duas casas
de educação, de instrução religiosa, saíram Presidentes da República,
Governadores de Estado, como Afonso Pena, Arthur Bernardes, Olegário
Maciel. Muitos eram sacerdotes, e outros encaminhavam-se para as carreiras
liberais, como João Pinheiro, que também foi aluno do seminário de Mariana
e Governador de Minas. O reitor da Universidade Católica do Rio de Janeiro
falava sobre esses homens. Então, fui rememorando e concluindo, também.
Tivemos outros Bispos santos. D. Viçoso percorreu toda Minas Gerais a
cavalo, levando a palavra de Deus para as populações, e conseguiu criar

o uma diocese, que é a de Diamantina. Conseguiu a nomeação de quem para
c lá? De um Bispo santo, também: D. João Antônio dos Santos, irmão de

Joaquim Felício dos Santos, que escreveu aquele livro "Memórias do Distrito
c Diamantino da Comarca de Serro do Frio". O primeiro cuidado dele, imitando

D. Viçoso, foi fundar um seminário do qual saiu muita gente, muitos
e sacerdotes santos e muitas pessoas para a vida civil, entre as quais vamos

citar: Juscelino Kubitschek. Da escola de D. Viçoso saiu também D. Luiz
Antônio dos Santos, o primeiro Bispo do Ceará, homem extraordinário, que
criou o seminário, criou o colégio das irmãs de caridade e, depois, terminou
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como Arcebispo Primaz do Brasil, na Bahia. A nossa felicidade, como
dizia o Pe. Franca, é que tivemos Bispos santos.

Depois, vamos lembrar O. Silvério. Em 1920, quando D. Silvério partia para
o Rio de Janeiro, para tomar posse na Academia Brasileira de Letras, parou
em Lafaiete, onde eu estudava. Sabendo que queria ir para o seminário,
chamou-me dentro do vagão de estrada de ferro e sabatinou-me em
português, em latim e deu-me o cartão encaminhando-me para o seminário.
Um Bispo santo. Quando morreu, eu estava presente, em Mariana. Antes de
falecer, exigiu que todos os seminaristas comparecessem à sua cama de
enfermo para receberem a última benção. Todos beijamos o anel daquele
sábio e santo Arcebispo de Mariana. Estamos falando sobre esses
marianenses, prelados de Mariana.

Não me posso esquecer também de um, que tinha as mesmas virtudes
desses bispos originários de Mariana: Dom Cabral. Aquele que me ordenou,
que me fez sacerdote. Logo depois de padre, levou-me à sua terra, Sergipe,
onde passei dois meses - durante a Revolução de 30 - e pude apreciar as
suas virtudes. Depois, voltando a Minas, nomeou-me Vigário de Santa
Tereza, onde não havia nenhuma igreja, não havia recursos. Era a 7' seção
suburbana. Todos os lotes haviam sido vendidos, só havia uma praça, onde
se ia construir um mercado. E D. Cabral queria que fosse construída uma
igreja colonial. Era nordestino, mas tinha espírito mineiro. Queria uma igreja
colonial, caríssima! E fui encarregado de construi-Ia. Não a concluí porque
tive de ir para Nova Lima. Mas, e o terreno?

Foi com a cara e a coragem que compareci, com uma comissão, ao Palácio
da Liberdade, e pedi a Olegário Maciel que nos fornecesse um terreno para a
igreja. Autorizou, imediatamente, que se passasse a escritura. Naquele
tempo, isso era permitido. Deu dez lotes para a igreja e um para a casa
paroquial. Quero manifestar aqui publicamente, neste cenáculo que
representa Minas Gerais, a minha gratidão a esse homem extraordinário.
Pessoalmente, foi lançar a primeira pedra da igreja, que hoje ainda está lá,
perpetuando a memória de tanta gente.

Ainda sobre Dom Cabral: o seu espírito mineiro herdou-o, certamente, de
um padre mineiro chamado Pe. Santos, originário da Fazenda do Cipó, que
foi seu professor no seminário da Bahia. Era um padre muito santo e
certamente levou Dom Cabral a adquirir as virtudes de mineiro.

Quando preparava o II Congresso Eucarístico Nacional, em Belo Horizonte,
em 1936, levou-me ao Rio de Janeiro, para obter do Ministro da Fazenda
ouro e prata de Minas Gerais para confeccionar aquele ostensório belíssimo,
que está na Catedral da Boa Viagem. Queria ouro e prata de Minas Gerais.
Como isso não era permitido sem uma ordem do Ministro da Fazenda - todo
ouro era recolhido ao Banco do Brasil -. Dom Cabral foi lá. Fui com ele.
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Conseguiu do Ministro da Fazenda, no tempo de Getúlio, ordem para
conseguir a prata e o ouro necessário de Morro Velho, para serem
perpetuados naquele ostensório da Boa Viagem. E o espírito de mineiridade
de Dom Cabral foi tanto que quis que aquela obra de arte tivesse todos os
sinais de Minas Gerais.

A porta onde fica o Santíssimo Sacramento é o portal da Igreja de São
Francisco de Ouro Preto. Isso mostra que Dom Cabral, mesmo não sendo
mineiro, mostrou o seu espírito de mineiridade e quis viver a vida como os
mineiros. Guardo essa grande lembrança dele. Fui ordenado por ele, fomos
grandes amigos, e ele foi um benfeitor.

Caros amigos, devemos agradecer a Deus pelos bispos e pelos sacerdotes
que concedeu a Minas Gerais. Vou lembrar-me de alguns nomes, como, por
exemplo, o Monsenhor Horta. Homem santo, exorcista, deixou-nos a
lembrança de uma vida santa. Comemoramos muitas vezes o gesto de São
Francisco de Assis, beijando um leproso. Monsenhor Horta dava banho nos
leprosos.

O Pe. Vítor, vigário de Três Pontas ordenado por Dom Viçoso, tão
venerado no Sul de Minas, que ali muitos têm o nome de Vítor, em sua
homenagem. O seu nome era Francisco de Paula Vítor. Era descendente de
escravos, preto, pretinho, mas era santo. A Diocese de Campanha
encaminhou a Roma um processo para a sua beatificação e canonização.

O Pe. Libério, de Pará de Minas, falecido há pouco tempo. Que nome
aquele homem deixou no Oeste de Minas, pela sua santidade! Não era culto,
mas era santo.

Temos, então, essa felicidade de ter bispos santos e padres virtuosos, que
formaram nossas famílias. Para terminar, vamos pedir a Deus que continue
abençoando nossa terra.

O Governador Bias Fortes declarou Nossa Senhora da Piedade padroeira
de Minas Gerais. E venerada por todo o Estado de Minas Gerais, e há um
episódio interessante de Afonso Arinos, autor dos 'Sertões": ele era
diplomata e, nas suas férias, vinha a cavalo - não havia estrada asfaltada -
para visitar Nossa Senhora, na serra da Piedade para manter o seu espirito
de mineiro, que sempre ama Nossa Senhora.

Assim, tantos e tantos outros. O Pe. Pinto, de Urucánia, deixou uma fama
imensa também.

Gostaria de lembrar de um padre mineiro, um bispo, um cardeal: Dom
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, descendente do primeiro Governador
de Minas, Visconde de Caeté. Dom Carlos, que foi meu professor no
seminário, era um homem extraordinário. Quando ele era Reitor do
seminário, em 1930, fui ordenado padre. Só pastoreou em Minas, em uma
pequena parte de sua vida, quando foi bispo auxiliar em Diamantina. Depois
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realizou coisas maravilhosas: a catedral estava sendo construída havia 30
anos, e o Cardeal Mota a terminou; fundou a Universidade Católica de São
Paulo; fundou a Rádio .9 de Julho; fundou dois seminários. E. completando
toda a sua vida de Padre e de Bispo santo, projetou, construiu e inaugurou a
maior Basílica do mundo depois da de São Pedro - a Basílica de Nossa
Aparecida. E era um Padre mineiro, simples, muito simples.

Para terminar, vou contar-lhes uma história acontecida com ele e o Papa
João XXIII. Durante o Concilio, o inverno chegou muito cedo, e ele precisava
voltar a São Paulo, onde tinha uns problemas para resolver. Mas era Padre
conciliado e só podia sair com a licença do Papa. Então, procurou o Papa
João XXIII e lhe disse que tinha compromissos em São Paulo e precisava
deixar o Concilio. João XXIII imediatamente lhe disse para ir e também cuidar
de sua saúde. Na hora da despedida, o Papa chamou o Cardeal em
particular, na biblioteca, e lhe disse: vamos dar o último abraço neste mundo.
O Cardeal ficou intrigado e lhe indagou a razão daquilo. O Papa lhe disse:
estou com câncer no estômago e, como sou governante da Igreja, pedi aos
médicos que me dissessem quanto tempo de vida me dariam, e me deram
seis meses. Isso foi em fins de novembro. Passaram-se os meses e, em
maio, o mundo todo estava emocionado com a doença do Papa. Os
feiticeiros da África lhe mandaram várias receitas de remédios para curar o
câncer... Mas, voltando, o Papa disse ao Cardeal que estava com câncer. E o
Cardeal lhe disse: Santidade, o senhor com todo esse problema, e essa
tranqüilidade; isso bem mostra que o senhor é providencialista, que se
entrega à providência de Deus. E a última palavra do Papa foi
"providencialista". Mas que bela palavra! Meus caros irmãos, isso mostra a
santidade de um e de outro.

Vamos, então, agradecer ao Nosso Senhor todas as lições que
aprendemos com os padres e os bispos santos de Minas Gerais. Vamos
pedir-lhe que esse trabalho de santificação do nosso clero continue. E, nesta
Assembléia, que é a síntese de toda Minas Gerais, vamos pedir que, do alto
da Serra da Piedade, daquela montanha de ferro, Nossa Senhora mande
uma benção para todos os padres e todos os bispos mineiros, para o nosso
Governador, para os membros desta Assembléia. Deixo uma benção muito
copiosa também para todos nós que somos devotos de Nossa Senhora. Que
Nossa Senhora, protetora de Minas Gerais, nos dê sua graça e sua benção.
Assim seja.

Gostaria de agradecer ao Dinis pelo seu gesto tão cavalheiro para com
este velho padre, amigo também de sua família. Meus irmãos, tive a
felicidade de casar Tonico e Irene, pais de Dinis, batizar todos os seus filhos,
celebrar suas bodas de prata e de ouro, de batizar também seus netos. Ao
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Dinis, toda a minha gratidão pela gentileza desta promoção.
Meus caros amigos, senhoras e senhores, componentes da Mesa, senhor

representante do Presidente da Assembléia Legislativa, depois de tantas
homenagens a um sacerdote não podemos encerrar senão com unia oração,
pedindo a benção de Deus para esta Assembléia, seus Deputados e
funcionários, para nosso Governo, do Estado e da União, e uma benção,
meus caros amigos, para todos os que aqui compareceram para homenagear
este velho sacerdote, reconhecendo o seu trabalho pela glória de Deus e
pela salvação das almas. Vamos rezar, juntos, o Pai-Nosso.

- Reza-se o Pai-Nosso.
O Pe. José Campos Taitson - Vamos rezar também uma Ave-Maria à

Nossa Senhora da Piedade, pedindo-lhe sua benção.
- Reza-se a Ave-Maria.

Apresentação de Banda
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação da Banda de Música Nossa Senhora do Rosário, de lbirité,
regida pelo Maestro Ricardo da Silva, que executará as músicas: Caiu do
Céu, de Ricardo da Silva; Fascinação, com arranjo do Maestro Benvindo, e
Dois de Junho, de Ricardo da Silva, seqüências de boleros.

- Procede-se à apresentação da Banda de Música Nossa Senhora do
Rosário

Entrega de Placa
O Sr. Presidente A Presidência tem a honra de entregar ao Pe. José

Campos Taitson placa comemorativa desta solenidade, com os seguintes
dizeres:

"Ao Pe. José Campos Taitson a mensagem de reverência e apreço da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Seu longo e profícuo
apostolado constitui sinônimo de virtude, sabedoria e trabalho, que ora lhe
reconhecemos em nome do povo mineiro.

Belo Horizonte, 7 de agosto de 2000. Deputado Anderson Adauto,
Presidente.".

-Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Do Pe. José Campos Taitson, que hoje homenageamos nesta Assembléia
pela passagem dos seus 94 anos, podemos dizer que segue à risca aquele
conselho do Cardeal Spellman, um dos luminares da Igreja Católica nos
Estados Unidos: "Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como
se tudo dependesse de você".

De fato, ao longo da existência frutuosa, nosso homenageado se norteou
pela confiança em Deus e pelo empenho no trabalho. Como resultado, temos
esse exemplo e essa obra que o tornaram digno da admiração de nossa
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sociedade, posicionando-o como protótipo de virtude, de sabedoria e de
dedicação.

A trajetória luminosa do Pe. Taitson já foi evocada com exatidão pelos
oradores que nos precederam. Vamos recordar apenas aquele dia longínquo
em que o rapazinho de 13 anos ingressou no seminário de Mariana, dando
inicio á caminhada integralmente percorrida em função da ação social da
Igreja.

Desenvolvendo seu apostolado, todos estes anos, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, o Pe. Taitson tem-se defrontado, na luta pela justiça e
pela paz, com um panorama de carências.

Na verdade, o contexto socioeconômico brasileiro registra os maiores
contrastes, invariavelmente, nos grandes centros urbanos e em sua periferia.
A excessiva concentração de riqueza faz com que os bolsões de
prosperidade, que são poucos, sejam vizinhos dos guetos de pobreza e
exclusão, que são muitos.

Ora, Belo Horizonte e sua região metropolitana não constituem exceção:
aqui, muito há que fazer para se alcançar a justiça social. Na percepção
dessa realidade é que o Pe. Taitson sempre se conduziu, como o atesta seu
trabalho como pastor de almas, como professor, como administrador e como
teólogo.

Nosso homenageado vem de uma família tradicionalmente voltada para o
serviço da Igreja. Seus irmãos e irmãs, tal como ele, contabilizam admirável
folha de serviços como prelados e religiosas. Se alguns deles já não mais
estão conosco, resta-nos a alegria, não pequena, de homenagear este que
fez do ensinamento de Cristo a diretriz: trata-se, realmente, de toda uma vida
dedicada a seu semelhante.

Parabéns, Pe. José Campos Taitson! Em nome da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, temos o privilégio de transmitir-lhe a mensagem
de carinho e de reconhecimento do povo mineiro.

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

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 8, 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 105 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 91812000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dalmo Ribeiro Silva

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

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair
Nogueira - lvo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêniolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 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. 20-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior

ia Parte
Ata

- O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 3 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 26 Parte da reunião, em sua V Fase, com a apreciação de
pareceres e requerimentos.

Suspensão da Reunião
o	O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora, para
o entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
o	 Reabertura da Reunião

o,	O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os nossos
trabalhos.

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

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

ATA DA 106a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/8/2000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 2a Fase: Chamada para verificação de "quorum"; inexistência de
número regimental para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djaima Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - ivair
Nogueira - ivo José - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião- Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

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

28 Parte (Ordem do Dia)
T Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 1a Fase. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados para verificação do número regimental.

0 Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - ( - Faz a chamada.).
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há

"quorum" para votação.
Encerramento

O Sr Presidente - Tendo em vista que o Veto Total à Proposição de Lei n°
14.435 encontra-se sobrestando as demais matérias da pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a
reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 473 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de julho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos, Geraldo Rezende e Carlos Pimenta (substituindo este ao
Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão- Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Geraldo Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
informa o recebimento de oficio do Sr. João Magno, Deputado Federal,
encaminhando parecer elaborado pela consultoria legislativa da Câmara dos
Deputados a respeito da sugestão de elaboração de projetos sobre a ordem
moral e econômica. O Presidente informa que, em 291612000, foi designada
relatora do Projeto de Lei n° 32112000, no 20 turno, a Deputada Elaine
Matozinhos. A Presidência comunica que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se à P fase da ordem do dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente redistribui os
Projetos de Lei n

o
s 932 e 1.05912000 ao Deputado Geraldo Rezende. Com a

palavra, esse parlamentar emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 93212000,
mediante o qual conclui pela aprovação. Colocado em discussão, o Deputado
Carlos Pimenta apresenta a Proposta de Emenda n° 1. Submetido a votação,
é o parecer aprovado no 1° turno. Colocada em votação, é a emenda
aprovada A Presidência indaga ao relator, Deputado Geraldo Rezende, se
concorda com a alteração do seu parecer. O Presidente suspende os
trabalhos para a elaboração da nova redação. Reaberta a reunião, o
Deputado Geraldo Rezende emite parecer, concluindo pela aprovação do
Projeto de Lei n° 93212000 com a Emenda n° 1. Prosseguindo, o Deputado
Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei n° 1.05912000, emite parecer,
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mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 1° turno. Passa-se
à discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Tendo em vista que a matéria a ser apreciada é de
autoria do Deputado João Paulo, este passa a Presidência ao Deputado
Geraldo Rezende. O Presidente submete a votação, em turno único, os
Requerimentos n

o
s 1.480 e 1.51212000, os quais são aprovados. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2000.
Geraldo Rezende, Presidente - Elaine Matozinhos - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia quatro de julho de dois mil, comparecem na Saia
das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Elbe Brandão e João Pinto
Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Elbe Brandão, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Requerimento n°
1.48212000, da Deputada Maria Olivia. Em seguida, passa-se à fase de
apreciação de proposições da Comissão. E, então, aprovado requerimento
da Deputada Elbe Brandão, em que solicita a realização de fórum técnico
para a discussão do tema "Lazer, Trabalho e Qualidade de Vida". Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Amilcar Martins - Alberto Bejani.	 -

ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas do dia cinco de julho de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Agostinho Patrús,
Sargento Rodrigues e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A reunião tem por finalidade apreciar a matéria
constante na pauta. A Presidência informa os membros da Comissão do
recebimento do Projeto de Lei n° 1.04412000, no 2 0 turno, e designa como
relator da matéria o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Passa-se à 1a Fase
da Ordem do Dia com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Posto em
votação o requerimento do Deputado Agostinho Patrús que solicita a retirada
de pauta do Projeto de Lei Complementar n° 25/2000, no 1 0 turno, é
aprovado. Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús emite o seu parecer
sobre o Projeto de Lei Complementar n° 2912000, no 1 0 turno, o qual conclui
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Na fase de discusão, usam a palavra todos os
Deputados presentes. Colocado em votação, é o parecer do Deputado
Agostinho Patrús aprovado. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia com a
discusão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. E colocado em votação e aprovado o Requerimento
n° 1.50812000, do Deputado Dimas Rodrigues, em turno único. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de proposição da
Comissão. O requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada no qual
sugere aos membros da Comissão que seja convidado o Sr; José Bernardo
Meneghin, Prefeito Municipal de Barroso, para prestar esclarecimentos sobre
irregularidades que estariam ocorrendo na construção do distrito industrial
dessa cidade, cujas obras se encontram sob responsabilidade da Companhia
de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI - é colocado em votação e
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, 9 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Sargento Rodrigues

- Chico Rafael.
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO MICRO

G ERAES
Às quatorze horas do dia cinco de julho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Chico Rafael, Geraldo Rezende, Bilac Pinto e
Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência faz a leitura de ofícios
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do Deputado Ronaldo Canabrava encaminhando documentação relativa
ao Projeto Micro Geraes, da comunidade representativa de vários segmentos
produtivos da região de Sete Lagoas; do Deputado Dilzon Meio
encaminhando oficio da Câmara Municipal de Varginha solicitando a
revogação de parte da Lei n° 13.437; da Associação Comercial e Industrial de
Unaí solicitando interferência desta Casa junto ao Estado para alterar a atual
legislação do Micro Geraes. Prosseguindo, o Presidente informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende apresenta requerimentos solicitando
seja realizada audiência pública na cidade de Uberlândia, em data a ser
agendada; seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da Fazenda
solicitando informações referente ao Programa Micro Geraes'sejam
convidados a comparecer a reunião da Comissão representantes de
entidades que especifica. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Prosseguindo, a Presidência solicita à
assessoria da Comissão que providencie o levantamento das legislações dos
Estados limítrofes (SP, GO, RJ, RS) relativa às microempresas e a avaliação
e a repercussão das medidas da Lei n° 13.437, de 30112198, nas finanças do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Geraldo

Rezende.
ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Às quinze horas do dia dois de agosto de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto e Ambrôsio Pinto
(substituindo este ao Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança
do PTB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antõnio, 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. O Presidente, Deputado Alvaro
Antõnio, informa que a reunião se destina ao exame da matéria constante na
pauta e dá ciência do recebimento de ofícios do Sr. José Antoninho de
Oliveira, Coronel da Policia Militar; do Sr. Jasson Simões, Chefe de
Policiamento e Fiscalização da Polícia Federal; do Sr. Murilo de Campos
Valadares, Superintendente da SUDECAP, e do Sr. José Maurício,
Presidente do SindiExtra. Na oportunidade, o Presidente informa os membros
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da Comissão da reunião a ser realizada no próximo dia 8 de agosto, ás
9h30min, no 100 andar do prédio do DER-MG, para esclarecimentos sobre a
concessão de rodovias, sob a coordenação do Sr. Fernando Janot. Passa-se

2' Fase da reunião, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocado em votação,
é aprovado o Requerimento n° 1.54012000, do Deputado Agostinho Silveira.
Passa-se á 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Colocados em votação, são aprovados
os requerimentos dos Deputados Bilac Pinto solicitando sejam convidados o
Secretário de Transporte e Obras Públicas do Estado, o Diretor-Geral do
DER-MG e o Diretor-Presidente da BHTrans para debaterem com os
membros da Comissão sobre a municipalização do Terminal Rodoviário de
Belo Horizonte: do Deputado Carlos Pimenta sciicitando urgência e
prioridade no patrolamento e no cascalhamento das vias de acesso às
cidades de Itacambira, Manga, Matias Cardoso, Francisco Dumont, São João
do Paraíso, Botumirim, Grão-Mogol, Cristália, Ponto Chique, Ubai, Campo
Azul, Guaraciama, tendo em vista o abandono das estradas mineiras
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Alvaro António, Presidente - Bilac Pinto - Olinto Godinho.

ATA DA 428 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas do dia cinco de julho de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cabo Morais, Nivaldo Andrade e Eduardo Brandão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a
leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e
subscritas pelos membros da Comissão presentes. O Presidente dá ciência á
Comissão de oficio do Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas, que encaminha cópia dos ofícios endereçados à Farol do
Desenvolvimento nos Municípios de Novo Cruzeiro, Coronel Murta e Araçuai,
para conhecimento da Comissão. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria da pauta e, em seguida, passa à 23 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia- O Deputado Cabo Morais, relator
para o 1° turno do Projeto de Lei n°954/2000, emite parecer que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
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parecer. Após, o Presidente solicita ao Deputado Eduardo Brandão que
proceda à leitura do parecer do Deputado Adelino de Carvalho para o 10
turno do Projeto de Lei n° 1.052/2000, que conclui pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Na ausência da relatora
anteriormente designada, o Presidente redistribui ao Deputado Eduardo
Brandão o Projeto de Lei n° 1074100. no l o turno. Este emite parecer que
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 2 e pela rejeição da
Emenda n° 1. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, O Presidente submete a votação o
Requerimento n° 1.50512000, que é aprovado. Na 3 3 Fase da Ordem do Dia,
são votados e aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Ivair
Nogueira, solicitando uma visita da Comissão à região afetada pelo aterro
sanitário "Lixão", no Bairro Citrolândia, em Betim, para apurar denúncias dos
moradores da região; do Deputado Edson Rezende solicitando uma visita,
em conjunto com as Comissões de Saúde e de Política Agropecuária e
Agroindustrial, ao campo de experimento de cultivos transgênicos, no
Triângulo; do Deputado Paulo Piau solicitando reiterar ao Presidente da
CEMIG a necessidade de se cumprir o cronograma de obras da Usina
Hidrelétrica de Jaguara, dentro do prazo previsto, com vistas a solucionar o
problema da mortandade de peixes ocorrida nos vertedouros dessa usina e,
ainda, enviar cópia do requerimento ao Presidente da Câmara Municipal de
Sacramento e à ONG O Rio Grande, do mesmo município. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Carlos Pimenta, Presidente - Nivaldo Andrade- Jorge Eduardo de Oliveira.

ATA DA 6a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Às nove horas e quinze minutos do dia nove de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Adelmo Carneiro Leão, Elbe Brandão e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Glycon Terra Pinto, 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
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente. Após, convida o Deputado Marcelo Gonçalves a atuar como
escrutinador no processo de votação. Conferidas as cédulas de votação,
verifica-se que a Deputada Elbe Brandão recebeu três votos. 0 Presidente
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declara eleita como Presidente a Deputada Elbe Brandão, a quem
transfere a Presidência da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidente agradece a escolha de seu nome e a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Marcelo Gonçalves -

Glycon Terra Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.03712000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe visa a
criar a Ouvidoria Estadual do Turismo.

Publicada em 191512000, a proposição foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto. Cumpre-nos, agora, analisar a
proposição quanto ao mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela cria a Ouvidoria Estadual do Turismo, órgão auxiliar do

Poder Executivo na fiscalização e no encaminhamento à autoridade
competente de sugestões, propostas e denúncias ligadas às atividades
relativas ao turismo.

O Ouvidor terá competência para investigar as denúncias e queixas e
analisar as solicitações e sugestões dos cidadãos quanto aos seus direitos e
interesses individuais e coletivos. A medida tem como objetivo dotar o Estado
e a sociedade de um canal democrático de discussão dos problemas e de
busca de soluções para o turismo em Minas, que, atualmente, é o setor que
mais atrai divisas e gera empregos no Estado.

A criação de ouvidorias em outros setores e órgãos da administração
pública tem-se mostrado uma iniciativa de grande importância, uma vez que
dota a sociedade de mais um instrumento de fiscalização, de acesso fácil e
investido de credibilidade, em razão de seu caráter independente. No
exercício de suas funções, o Ouvidor põe-se no lugar do cidadão, apontando
as falhas ou omissões cometidas pela autoridade pública e cobrando
resultados e soluções.
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Na esteira deste entendimento, esta Comissão apóia a criação da

Ouvidoria Estadual do Turismo, pois acredita que ela dará maior
transparência aos atos praticados no âmbito da recém-criada Secretaria de
Estado do Turismo, o que servirá de modelo para todos os demais setores da
administração estadual.

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

103712000, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Amilcar Martins, relator - Alberto Bejani.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°589/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a proteção e a defesa do usuário de serviço público prestado pelo
Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pelo
Deputado Paulo Piau durante a sua discussão em Plenário, com as Emendas
n°s 1 a 5, apresentadas por esta Comissão, o projeto vem à Comissão para
receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 184, §20 , do Regimento
Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise institui o Código de Proteção e Defesa do
Usuário do Serviço Público no Estado. Trata dos direitos básicos do usuário
do serviço público, como o direito à informaçãc. á qualidade na prestação do
serviço e ao controle adequado do serviço prestado. Dispõe sobre deveres
dos agentes públicos e prestadores do serviço, como o respeito no
atendimento aos usuários, a igualdade de tratamento, a racionalização na
prestação do serviço, o cumprimento de prazos e normas procedimentais, a
adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários, a
urbanidade e o respeito no atendimento, a manutenção de instalações
adequadas ao serviço prestado, limpas, sinalizadas e acessíveis e a
apresentação da identificação funcional do servidor, entre outros deveres.

A proposição determina, ainda, a instituição de ouvidorias e comissões de
ética no âmbito dos órgãos e das entidades prestadoras de serviços públicos
no Estado, voltadas para a avaliação da procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e o devido encaminhamento, quando for o caso,
para a autoridade competente. Institui o Sistema Estadual de Defesa do
Usuário de Serviços Públicos de Minas Gerais - SUDUSEP-MG -, que, entre
outras competências, deve assegurar a comunicação entre os prestadores de
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serviços e os usuários, a fim de aferir o grau de satisfação com os
serviços prestados e estimular a apresentação de sugestões; além de
garantir o direito à informação, assegurando ao usuário o acompanhamento e
a fiscalização do serviço público prestado e instituir programa de melhoria
dos serviços públicos, de educação do usuário e de avaliação dos serviços
públicos prestados.

Na forma do art. 175 da Constituição da República, incumbe ao poder
público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a prestação
de serviços públicos. Por força do parágrafo único desse artigo, a lei ordinária
deve dispor sobre os direitos dos usuários.

Já o §30 do art. 37 da Carta Magna determina que a lei disciplinará as
formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos; o
acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos
de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII; e a disciplina da
representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego
ou função na administração pública.

Verifica-se, portanto, que o projeto de lei em análise vem regulamentar, no
âmbito estadual, esses dispositivos constitucionais. Além disso, vai ao
encontro do Código de Proteção ao Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de
1119190) e também da Lei Federal n°8.987, de 1312195, que, ao dispor sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
enumera, no seu art. 7 0 , os direitos e as obrigações dos usuários, como o de
receber serviço adequado e o de informação para a defesa de interesses
individuais e coletivos.

A proposição encontra respaldo ainda no principio da supremacia do
interesse público sobre o particular. Trata-se, outrossim, de projeto de lei
justo e meritório, que resguarda direitos dos usuários dos serviços públicos.

E necessário considerar, outrossim, a necessidade de integração das
ações do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos de
Minas Gerais - SUDESEP - com as da Agência Estadual de Regulação de
Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG. Afinal, de acordo com a Lei n°
12.999, de 3117198, a ARSEMG tem por finalidade regular e fiscalizar o uso e
a exploração por terceiros, com finalidade lucrativa, de bens pertencentes ao
Estado, assim como a prestação, em regime de concessão ou permissão, de
serviços públicos. Trata-se de autarquia vinculada à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, à qual compete fiscalizar a prestação
dos serviços públicos, bem como o uso e a exploração de bens públicos por
terceiros, com finalidade lucrativa; cooperar com os demais órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta na implementação da
política estadual de prestação de serviços públicos por delegação; expedir
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normas sobre a prestação de serviços públicos; disciplinar o cumprimento
das obrigações de universalização e de continuidade dos serviços públicos
atribuídos aos concessionários e aos permissionários; entre outras
atribuições.

Cumpre-nos ressaltar que, em abril de 1999, o Governador do Estado
deflagrou processo legiferante visando extinguir a ARSEMG. Entretanto, em
agosto do mesmo ano, a proposição foi retirada de tramitação, em razão de
requerimento do autor. Considerando que a autarquia é uma pessoa de
direito público criada em razão de lei, a ARSEMG existe no ordenamento
jurídico vigente.

Assim, considerando as competências dessa autarquia, verifica-se ser
conveniente a sua inclusão no SEDUSEP-MG. Dessa forma, as ações das
instituições tornar-se-ão integradas e, conseqüentemente, mais eficientes e
eficazes-

Deve-se, ainda, alterar o §1 0 do art. 80 da proposição em análise, de forma
que as ouvidorias fiquem obrigadas a encaminhar as sugestões, reclamações
e denúncias recebidas pelos usuários dos serviços públicos não só aos
responsáveis pela prestação do serviço, mas também à ARSEMG. Quanto ao
relatório semestral das atividades das ouvidorias, ele deve ser enviado
também à ARSEMG.

Faz-se necessário observar também que a proposição regulamenta o rito
do processo administrativo instaurado para a apuração de infração ou
irregularidade na prestação de serviço público. No art. 15, o projeto dispõe
sobre os prazos a serem observados no processo administrativo. Nos seus
sete incisos, trata de diferentes prazos para situações especificas.
Entretanto, a Lei n° 12.628, de 6110197, no seu art. 2 0 , dispõe sobre prazo
diverso para a resposta à reclamação do usuário. Faz-se necessária, então, a
revogação desse dispositivo.

A fim de instrumentalizar essas alterações ao projeto de lei, apresentamos
as Emendas n°s 1, 2, 3 e 4.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 589199 na

forma do vencido no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1, 2, 3 e 4, que
apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se o ao § 1° do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 -	.....................................
§ 1° - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,

reclamações e denúncias e encaminhá-las ao responsável pela prestação do
serviço, quando for o caso, consoante parecer da Comissão de Ética, e à
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais -
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ARSEMG.".

EMENDA N°2
Dê-se ao parágrafo único do art. 10  seguinte redação:
"Art. 10- .............................................
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior, que o

encaminhará ao Governador do Estado, ao Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e à Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG -, relatório semestral de
suas atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento do
serviço público.".

EMENDA N°3
Acrescente-se ao art. 30 o seguinte inciso III, passando-se o atual inciso III

a IV:
"Art. 30- ..............................................
III - a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Minas

Gerais - ARSEMG;".
EMENDA N°4

Dê-se ao art. 36 a seguinte redação:
"Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 20

da Lei n° 12.628, de 6 de outubro de 1997.".
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Navarro Vieira - Doutor Viana - Chico Rafael.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°589/99
Institui o Código de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Código de Proteção e Defesa do Usuário do

Serviço Público do Estado de Minas Gerais.
§ 1° - As normas do Código visam á tutela dos direitos do usuário e

aplicam-se aos serviços públicos prestados:
- pelas administrações públicas direta, autárquica e fundacional:

II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer
outra forma de delegação, por ato administrativo, contrato ou convênio.

§ 20 - O Código se aplica aos particulares somente no que concerne ao
serviço público delegado.

Art. 2° - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão e
divulgarão, anualmente, um quadro geral dos serviços públicos postos à
disposição, no âmbito de suas competências, indicando os órgãos e as
entidades responsáveis por sua realização.



234
Art. 3°- São direitos básicos do usuário:

- a informação:
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público:
IV - outros decorrentes de tratados ou convenções, leis, regulamentos e

atos normativos expedidos por autoridades administrativas.
Art. 4° - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

- o horário de funcionamento das unidades administrativas:
II - o tipo de atividade exercido em cada órgão, sua localização exata e a

indicação do setor responsável pelo atendimento ao público:
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros dados

necessários à prestação do serviço:
IV - a autoridade ou o órgão responsável pelo recebimento de reclamações

e sugestões:
V - a tramitação do processo administrativo em que figure como

interessado;
VI - a decisão proferida e sua motivação, incluindo opiniões divergentes,

constantes em processo administrativo em que figure como interessado,
sendo-lhe conferido o direito à obtenção de cópia de inteiro teor do respectivo
processo.

§ 1 0 - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses
de sigilo previstas na Constituição da República.

§ 2° - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão
administrativa que devam ser formalizados por meio de publicação no órgão
oficial somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo processo
estiver disponível para vista do interessado, na repartição competente.

Art. 5° - Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço
público deve oferecer ao usuário acesso a:

- atendimento pessoal, por telefone ou por outra via eletrõnica;
II - informação pela Internet, sempre que possível;
III - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço:
IV - informações demográficas e económicas, acaso existentes, até mesmo

mediante divulgação pela rede pública de comunicação:
V - minutas de contratos-padrões redigidas em termos claros, com

caracteres legíveis e de fácil compreensão;
Vi - sistema de comunicação visual adequado, com a utilização de

cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás, além de outros;
Vil - informações relativas à composição das taxas e das tarifas cobradas

pela prestação dos serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil,
cobrança por meio de documento contendo os dados necessários à exata
compreensão da extensão do serviço prestado:
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VIII - banco de dados de interesse público contendo informações quanto

a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e
maior controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte;

IX - todos os dados e informações a ele pertinentes constantes em
registros e arquivos das repartições públicas, com o fornecimento de
certidões, se solicitadas, e observado o disposto no § lO.

§ 1 0 - O usuário de serviço público, sempre que encontrar, em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que não tiver
dado causa, poderá exigir sua correção, sem ônus, a qual será feita, no
máximo, em quarenta e oito horas contadas da solicitação, devendo o
servidor responsável comunicar a alteração ao requerente, no prazo de cinco
dias.
•Art. 60 - O usuário faz jus à prestação de serviços públicas de boa

qualidade.
Art. 7° - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos e dos

prestadores de serviço público:
- urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;

li - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade aos
idosos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos doentes;

III - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de discriminação;
IV - racionalização na prestação do serviço;
V - adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao

público;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários;
IX - reconhecimento da autenticidade de documentos pelo próprio agente

público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de reconhecimento
de firma, salvo em caso excepcional, nos termos de norma legal, ou na
ocorrência de dúvida razoável a ser disciplinada em regulamento;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessiveis, até aos
portadores de deficiência, e adequadas ao serviço prestado.

XI - a apresentação da identificação funcional do servidor, nas repartições
públicas ou no momento de suas respectivas ações, quando estas ocorrerem
fora das repartições.

Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de programas de
capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos, aliados à
utilização de equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade
do serviço público.

Art. 80 - Para assegurar o controle adequado do serviço, serão instituídas
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em todos os órgãos e entidades prestadoras de serviços públicos no
Estado de Minas Gerais:

- Ouvidorias;
II - Comissões de Ética.
§ 1° - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,

reclamações e denúncias e encaminhá-las ao responsável pela prestação do
serviço, quando for o caso, consoante parecer da Comissão de Ética.

§ 20 - As Comissões de Ética têm por finalidade conhecer as consultas,
denúncias e representações formuladas contra servidor público, por
infringência a principio ou norma ético-profissional, e emitir parecer para
subsidiar a decisão da Ouvidoria no que se refere ao encaminhamento da
matéria ao responsável pela prestação do serviço.

§ 30 Em se tratando de falhas e omissões administrativas consideradas de
natureza leve, conforme disciplinado em regulamento, a Comissão de Ética
atuará de forma a conciliar as partes envolvidas e solucionar a questão.

Art. 90 - Serão incluídas, nos contratos ou atos que tenham por objeto a
delegação, a qualquer titulo, dos serviços públicos a que se refere esta lei,
cláusulas ou condições especificas que assegurem a aplicação do disposto
no art. 80.

Art. 10- No exercício de sua competência, a Ouvidoria buscará atender aos
seguintes objetivos:

- melhoria dos serviços públicos:
II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços

públicos:
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos:
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os

princípios estabelecidos nesta lei:
V - proteção dos direitos dos usuários:
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior, que o

encaminhará ao Governador do Estado e ao Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, relatório semestral de suas
atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento do serviço
público.

Art. 11 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando
for o caso, ao poder público, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 12 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às
normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e decisão.

Art. 13 - Os procedimentos administrativos advindos desta lei serão
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impulsionados e instruidos de oficio e observarão os princípios da
igualdade, do devido processo legal. da eficiência, do contraditório, da ampla
defesa, da celeridade, da economia, da proporcionalidade entre os meios e
os fins, da razoabilidade e da boa-fé.

Art. 14 - Todos os atos administrativos do processo terão forma escrita,
com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o local de sua
emissão e contendo a assinatura do agente público responsável-

Art. 15- Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo,
quando os outros não forem estabelecidos em lei:

- dois dias para a autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e
outras providências de simples expediente;

II - quatro dias para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - cinco dias para a elaboração de informe sem caráter técnico;
IV - quinze dias para a elaboração de pareceres, perícias e informes

técnicos, prorrogáveis por mais dez dias, a critério da autoridade superior,
mediante pedido fundamentado;

V - cinco dias para decisões no curso do processo;
VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - dez dias para a manifestação em geral do usuário ou providências a

seu cargo.
Art. 16 - O processo administrativo será instaurado de ofício ou mediante

representação de qualquer usuário de serviço público, dos órgãos ou das
entidades de defesa do consumidor.

Art. 17 - A instauração do processo por iniciativa da administração far-se-á
por ato devidamente fundamentado.

Art. 18 - O requerimento será encaminhado à Ouvidoria do órgão ou da
entidade responsável pela infração, devendo conter:

- a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicilio do denunciante ou o local para o recebimento de

comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1° - O requerimento verbal será reduzido a termo.
§ 2° - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do usuário

formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do
requerimento previsto no "caput" deste artigo, contendo reclamações e
sugestões, ficando facultada ao usuário a sua utilização.

Art. 19 - Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição,
reclamação ou representação formulado nos termos desta lei, sob pena de
responsabilidade do agente.
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Art. 20 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação

manifestamente improcedente.
§ 1° - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da

intimação do denunciante ou seu representante.
§ 2° - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que

praticou ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir
devidamente informado.

Art. 21 - Durante a tramitação do processo, é assegurado ao interessado:
- fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando

obrigatória a representação, por força de lei;	 -
li - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos neles contidos:
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas,

inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes;
lv - formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos autos,

serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos.
Art. 22 - Para a instrução do processo, a administração atuará de oficio,

sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos, requerer
diligências e perícias.

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do
interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para este.

Art. 23 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitindo-se
toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos.

Art. 24 - Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito de
retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a
assinatura de recibo, durante o prazo de manifestação, salvo na hipótese do
prazo comum.

Art. 25 - Quando for necessária a prestação de informação ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão
intimados para esse fim, com antecedência mínima de três dias úteis,
mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições de atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para o
fornecimento de informações ou de documentos necessários à apreciação e
apuração da denúncia, o não-atendimento implicará o arquivamento do
processo se, de outro modo, o órgão responsável por ele não puder obter os
dados solicitados.

Ad. 26 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez dias
para a manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art. 27 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas desta
lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar:

- o arquivamento dos autos;
11 - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para apurar os
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ilícitos administrativos, civis ou penais, se for o caso;

III - a elaboração de sugestões para a melhoria dos serviços públicos,
correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços,
prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as normas
desta lei, bem como a proteção dos direitos dos usuários.

Art. 28 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público às
sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais e em legislação complementar, bem como nos regulamentos das
entidades autárquicas e fundacionais, sem prejuízo da aplicação das demais
sanções administrativas civis e penais cabíveis.

Parágrafo único - As entidades particulares, delegatárias de serviço
público, a qualquer titulo, aplicam-se as sanções previstas nos respectivos
atos ou contratos de delegação, com base na legislação vigente.

Art. 29 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos de Minas Gerais - SEDUSEP - MG -, que terá por objetivo
criar e assegurar:

- a comunicação direta entre os prestadores de serviços e os usuários, a
fim de aferir o grau de satisfação com os serviços prestados e estimular a
apresentação de sugestões;

II - o direito à informação, para garantir ao usuário o acompanhamento e a
fiscalização do serviço público prestado;

III - a instituição de programa de qualidade adequado, que garanta os
direitos do usuário;

IV - a instituição de programa de educação do usuário, compreendendo a
elaboração de manuais informativos sobre os seus direitos, os procedimentos
disponíveis para seu exercício e os órgãos e as entidades da administração
pública, com os respectivos endereços;

V - a instituição de programa de racionalização e melhoria dos serviços
públicos;

VI - a instituição de programa de incentivo à participação de associações e
órgãos representativos de classes ou categorias profissionais para a defesa
dos associados;

VII - a instituição de programa de treinamento e valorização dos servidores
públicos;

VIII - a instituição de programa de avaliação dos serviços públicos
prestados.

§ 10 - As informações obtidas junto aos usuários serão utilizadas para a
melhoria da prestação dos serviços públicos.

§ 2° - O SEDUSEP-MG divulgará, anualmente, a lista dos órgãos contra os
quais houve reclamação formalizada, relativa à sua eficiência, indicando, a
seguir, as medidas aplicadas na correção dos problemas apontados.
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Art. 30 - Integram o SEDUSEP-MG:

- as Ouvidorias;
II - as Comissões de Ética,
III - a Comissão de Centralização de Informações sobre os Serviços

Públicos do Estado de Minas Gerais, com representação da administração
pública, de delegatários de serviço público e de usuários, que terá por
finalidade sistematizar e controlar todas as informações relativas aos serviços
especificados nesta lei, facilitando o acesso às informações colhidas;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de
qualidade do serviço público.

Parágrafo único - O SEDUSEP-MG atuará de forma integrada com as
entidades representativas da sociedade civil.

Art. 31 - As Ouvidorias e as Comissões de Ética terão sua composição
definida em atos regulamentares expedidos pelo Poder Executivo, no prazo
de noventa dias a contar da publicação desta lei.

Art. 32 - Até que seja instituída a Comissão de Centralização de
Informações sobre os Serviços Públicos do Estaco de Minas Gerais, suas
atribuições serão exercidas pela Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral.

Art. 33 - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos
prestados pelo Estado de Minas Gerais será feita no prazo de noventa dias a
contar da publicação desta lei.

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.07412000
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Nivaldo Andrade, o Projeto de Lei n° 1.074/2000

modifica o parágrafo único do art. 8 0 da Lei 12.265, de 24/7/96.
Aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 2, a proposição retorna a esta

Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais.
Integra este parecer a redação do vencido no 1 0 turno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a alterar dispositivo da Lei n° 12.265, de

1996, que dispõe sobre a política de proteção à fauna aquática e de
desenvolvimento da pesca e da aqúicultura no Estado. Para tanto,
estabelece, na forma do vencido no 1 0 turno, que fica liberada a pesca no rio
das Mortes, em toda a sua extensão, salvo no período da piracema ou em
caso de acidente ou de risco de degradação ambiental, mediante justificação
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do órgão competente.

Para avaliar a liberação de que trata a proposição, esta Comissão teve a
preocupação de solicitar informações aos órgãos técnicos responsáveis pela
gestão da pesca e pelo controle da qualidade das águas. De acordo com as
informações recebidas, chegou-se à conclusão de que já não se justifica
manter a proibição nos termos ditados pelo regulamento da lei da pesca. As
ressalvas impostas por esta Comissão têm o objetivo de proteger a fauna
aquática, bem como resguardar a saúde pública no caso de possíveis
acidentes ou índices inadequados de qualidade ambiental no referido curso
d'água. Por esse motivo, reiteramos nosso apoio á matéria.

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

1.07412000, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Carlos Pimenta, Presidente - Adelino de Carvalho, relator - Jorge Edurado

de Oliveira.
Redação do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N°1.07412000

Modifica o parágrafo único do art. 8 0 da Lei 12.265, de 24 de julho de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O parágrafo único do art. 8 0 da Lei n° 12.265, de 24 de julho de

1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8°- ................................................
Parágrafo único - Excetuam-se das condições previstas neste artigo:

- os atos de pesca para fins científicos, de controle ou de manejo de
espécie, autorizada e supervisionada pelo órgão competente;

II - a pesca amadora ou desportiva no rio das Mortes, em toda a sua
extensão, salvo no período da piracema ou em caso de acidente ou de risco
de degradação ambiental, mediante justificação do órgão competente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.31412000
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em exame requer ao

Presidente da Assembléia Legislativa que seja enviado ofício ao Governador
do Estado solicitando-lhe as seguintes informações:

"1) Quem pagou o transporte do ex-Deputado Paes de Andrade, de Brasília
a Belo Horizonte e o conseqüente retorno, por ocasião de sua vinda a Minas
Gerais no dia 17/4/2000?

2) Se foi o Governo do Estado, qual o meio utilizado e o custo do
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transporte?

3) Quem custeou as despesas com a alimentação e a hospedagem do ex-
Deputado?

4) Que tipo de trabalho para o Governo de Minas Gerais prestou o ex-
parlamentar? Se trabalho remunerado, quanto foi gasto e quem pagou?".

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

Fundamentação
Um dos instrumentos de que se vale este parlamento para desincumbir-se

de sua competência de fiscalização dos atos do Poder Executivo é o pedido
de informações às autoridades do Estado, cuja recusa, ou o não-atendimento
constituem crime de responsabilidade no caso de Secretário de Estado, ou
infração administrativa, no caso de outras autoridades.

De tal prerrogativa se valeu o Deputado signatário da proposição para
questionar ato imputado ao Poder Executivo, com possíveis irregularidades.
Por meio da informação solicitada, pretende esta Casa se inteirar das fontes
de receita que fizeram face às despesas geradas pela visita do ex-Deputado
Federal Paes de Andrade a nosso Estado.

Apesar de saber que a Assembléia Legislativa terá acesso a essas
informações por via do Tribunal de Contas, cuja função principal é a de
fiscalizar, 'a posteriori", a regularidade das despesas públicas e receber a
prestação de contas dos responsáveis pela arrecadação e pela gestão de
dinheiro, valores ou bens públicos, somos favoráveis ao envio do pedido de
informações, pois, conforme estabelece o § 20 do art. 73 da Constituição
mineira, "é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente
informada de atos, fatos ou omissões imputáveis a órgão, agente político,
servidor público ou empregado público e de que tenham ou possam resultar"
ofensa à moralidade administrativa.

Entretanto, surge a necessidade de endereçar melhor a proposição,
porquanto nossa Constituição não prevê a inquirição do Governador do
Estado, mas sim de seus Secretários ou de outras autoridades que ocupem
posição de mando e gerenciem a coisa pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.314/2000 com a seguinte Emenda n°1.
EMENDA N° 1

Substitua-se, no corpo do requerimento, a expressão "Exmo. Sr.
Governador do Estado de Minas Gerais" pela expressão Secretário de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon
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Meio - Gil Pereira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.361/2000
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos solicita ao Presidente desta Casa que

encaminhe ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de informação
acerca da operação dessa corporação no Acampamento Tangará, em
Uberlãndia, abordando os seguintes aspectos:

- o procedimento adotado para a notificação de desocupação da Fazenda
Tangará;

- o número de policiais envolvidos na operação;
- os equipamentos e armas utilizados;
- o motivo da participação do GATE e de cães adestrados.
Solicita, ainda, o envio a esta Casa de uma cópia da fita de vídeo contendo

as gravações feitas no local pela corporação.
Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber

parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno,
Fundamentação

Reforma agrária é, no Brasil, assunto polêmico há muito tempo. Bandeira
de movimentos de esquerda, plataforma de candidatos de todos os matizes
sempre foi ponto de discórdia na disputa entre políticos, fazendeiros, líderes
sindicais, economistas e pesquisadores.

Hoje, existe um consenso de que uma política de desenvolvimento rural
deve integrar a reforma agrária, o fortalecimento da pequena propriedade e
da agricultura familiar. E o que diz o documento "Reforma agrária -
compromisso de todos", publicado pelo Governo de Fernando Henrique
Cardoso.

No entanto, a reforma agrária vem-se dando, na maior parte dos Estados
brasileiros, por meio de invasões de terras rurais, o que acaba por gerar
inquietação e alarma social, culminando em uma violência política e social.

Nesses confrontos, de um lado, está um alvo selecionado (as organizações
dos camponeses e trabalhadores rurais) e do outro, milícias organizadas,
seja pelos próprios fazendeiros, seja pelas Policias Civis e Militares, o que
sempre resulta em atos de desrespeito aos direitos humanos, os quais, como
se sabe, repercutem negativamente na ecologia, agronômica e economia,
contrariando as diretrizes imanentes à racionalidade político-ideológica dos
programas de colonização.

Por tais considerações, a Comissão de Direitos Humanos, usando da
prerrogativa que lhe confere o art. 102, V, "a", do Regimento Interno, qual
seja "a defesa dos direitos individuais e coletivos", e para se inteirar dos fatos
reais que ocorreram no Acampamento Tangará, em Uberlândia, formulou as
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questões do requerimento em apreço, o qual consideramos conveniente e
oportuno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.36112000 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meio - Gil Pereira-
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.437/2000

Mesa da Assembléia	-
Relatório

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a
proposição em teia solicita à Presidência da Casa o envio de oficio ao
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, solicitando-
lhe informações sobre o processo de licenciamento ambiental e o
cumprimento das respectivas ações de controle ambiental por parte do
Curtume Alves Correia, situado no Município de Curvelo, na Rua Joaquim
Felício, 110.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 21612000 e a
seguir encaminhado ao presente órgão colegiado, a fim de receber parecer,
de acordo com o que dispõe o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição encontra amparo na Constituição mineira,

conforme o § 30 do art. 54, que assim dispõe:
"§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Policia 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.".

No que concerne ao exame de mérito da proposição, cumpre-nos de inicio
esclarecer que ela foi motivada por denúncia apresentada à referida
Comissão, em audiência pública, de que o citado curtume estaria causando
danos ambientais e à saúde, em razão do lançamento de efluentes e de
depósito irregular de resíduos sólidos.

E evidente que a apresentação do requerimento constitui efetivo exercício
da competência atribuída constitucionalmente ao parlamentar de acompanhar
os atos administrativos do Poder Executivo, haja vista o art. 73 da Carta
mineira. Dessa forma, a proposição afigura-se-nos não só legítima, como
também oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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1.437/2000 na forma apresentada.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga -

Dilzon Meio - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.459/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos
Humanos pleiteia junto à Presidência desta Casa seja solicitada ao
Secretário da Segurança Pública informação relativa ao número de
policiais mortos em serviço e fora dele nos anos de 1999 e 2000, às
circunstâncias das mortes relatadas, ao resultado das investigações
até o momento e às providências tomadas pelo órgão para evitar esse
tipo de ocorrência.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete a
este órgão colegiado emitir parecer sobre o requerimento.

Fundamentação
A Constituição do Estado, ao tratar da fiscalização e dos controles,

determina, em seu art. 73, § 1°, li, que os atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da
administração indireta se sujeitarão ao controle externo, a cargo da
Assembléia Legislativa.

Em razão dessa diretriz, a mesma Carta, mediante o art. 54, § 20,
confere ao parlamento mineiro o direito de encaminhar pedido escrito
de informação ao Secretário de Estado, dispondo que a recusa ou o
não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação

M falsa importam crime de responsabilidade.
No caso em questão, cremos que o requerimento se enquadra nas

competências regimentalmente reservadas à Comissão que o
apresentou, pois a ela cabe acompanhar a aplicação da política de
segurança pública e dispor sobre matérias atinentes a ela. E o que
afirma o art. 102, V, 'd", do Diploma Interno.

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

o 1.459/2000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga -
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Dilzon Meio - Gil Pereira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 91812000 a seguinte comunicação:
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Juvenal Fabricio da Rosa, ocorrido em 31/7/2000, no Município de
Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

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

ad", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações
com o Prefeito Municipal de Taparuba, pela implantação do

Programa de Saúde da Família (Requerimento n° 1.50312000, do
Deputado José Henrique);

de congratulações
com a Sociedade Mineira Protetora dos Animais pelos 75 anos de

sua fundação (Requerimento n° 1.505/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações
com a BIOBRAS pelo reconhecimento da patente para produção de

insulina humana (Requerimento n° 1.50612000, da Deputada Elbe
Brandão);

de congratulações
com o Dr. Celso Mello de Azevedo pelo valioso trabalho como

Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
(Requerimento n° 1.51512000, do Deputado José Henrique);

de pesar
pelo falecimento do Vereador José Geraldo Vianna, ocorrido em

20/6/2000, em Sete Lagoas. (Requerimento n° 1.50812000, do
Deputado Dimas Rodrigues).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 1643 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/8/2000
Presidência dos Deputados Ermano Batista, Luiz Tadeu Leite e Eduardo

Brandão
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 1° Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Oficias - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.163 a 1.16512000 - Requerimentos nos

1.573 a 1.58012000 - Requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu e
Fábio Avelar e da CPI do Fundo SOMMA - Proposição Não Recebida: Projeto
de lei do Deputado Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Direitos Humanos e de Meio
Ambiente e da Deputada Elaine Matozinhos - Oradores Inscritos: Discursas
dos Deputados Geraldo Rezende, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite, Miguel
Martini e Marco Régis - ? Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Pareceres sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei n

o
s 14.530 e 14.519-

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 14551 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a indicação do
titular da FHEMIG - CPI da Rodoviária - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Fábio Avelar;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da CPI do Fundo
SOMMA e do Deputado Márcio Kangussu; aprovação - 2 Fase: Inexistência
de "quorum" para votação - Discussão de Proposições: Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.433; encerramento da
discussão - 3a Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Pinta Coelho

- Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - João Leite -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olint p Godinho -
Pastor George - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Wanderley Ávila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - As 14h15min, a lista de
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regimental. Declaro

nome do povo mineiro,
Sr. 20-Secretário, para

comparecimento registra a existência de número
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, c
proceder á leitura da ata da reunião anterior.

1  Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 20-Secretário 'ad hoc"

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

procede á leitura da ata

- u Deputado Pastor George, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, acusando o recebimento

de cópia do Requerimento n°1.394/2000, da Comissão de Direitos Humanos.
Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,

informando que o imóvel objeto do Projeto de Lei n° 773199 não é de
propriedade do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 773/99.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
prestando informações sobre o imóvel objeto do Projeto de Lei n° 1.06212000.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.062/2000.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
prestando informações a respeito do Projeto de Lei n° 1.07112000. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.07112000.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
prestando informações sobre o imóvel objeto do Projeto de Lei n° 269199. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 269199.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
prestando informações sobre o imóvel objeto do Projeto de Lei n° 324199. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 324/99.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
prestando informações sobre o imóvel objeto do Projeto de Lei n° 250199. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n°250/99.)

Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, em atenção ao
Requerimento n° 1.286/2000, da Comissão de Direitos Humanos, informando
que, com as transferências de detentos para o CERESP - Gameleira, em
breve estará resolvido o problema de superpopulação carcerária na
Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, comunicando, em atenção a requerimento do Deputado João
Batista de Oliveira (fornecimento de dez vigas metálicas para reconstrução
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de ponte rodoviária entre os Municípios de Monjolos e Augusto de Lima),
que, no momento, essa Secretaria não dispõe do referido material. (- Anexe-
se ao Requerimento no i 420/2000.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, encaminhando,
para efeito da elaboração das propostas orçamentárias parciais, a estimativa
da receita estadua l para o exercício de 2001 e o demonstrativo da receita
corrente líquida. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes (2), dando
ciência de convênios celebrados entre essa Secretaria e as Federações
Mineiras de Tênis e de Voleibol. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual. c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Edson Gonçalves Soares, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni,
solicitando seja prorrogado por 60 dias o prazo de duração do convênio
celebrado entre essa Prefeitura e esta Assembléia, tendo corno objeto a
instalação de estação repetidora da TV Assembléia. (- A Mesa da
Assembléia.)

Do Sr Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz
de Fora, encaminhando cópia de moção, aprovada por essa Casa, de apoio à
Cartã Aberta ao Congresso e Povo dos Estados Unidos, documento assinado
pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC-EP. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Cãmara Municipal de Juiz
de Fora, encaminhando a Representação n° 54, do Vereador Júlio Carlos
Gasparette. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. José Cupertino Lopes, Presidente da Câmara Municipal de
Fernandes Tourinho, comunicando o falecimento do Sr. João Moreira dos
Santos, Prefeito desse município, e o nome do novo ocupante do cargo.

Do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente-Geral da FHEMIG, em
atenção ao Ofício n° 1 .478/2000/DLE, fazendo esclarecimentos sobre a
situação do Núcleo Odontológico, localizado no Bairro Santa Tereza, em Belo
Horizonte. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF,
notificando a liberação de recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a liberação de
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social de Minas Gerais,
destinados ao pagamento da Bolsa Criança Cidadã e à manutenção da
Jornada Ampliada - Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de junho de
2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. José Elcio S. Monteze, Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal

do DNER, informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Transporte (melhorias na urbanização e na segurança do canteiro central da
BR-040, no trecho Belo Horizonte-Sete Lagoas), que os referidos serviços já
se encontram contratados, aguardando liberação de recursos, no trecho Sete
Lagoas-Palmital; e serão objeto de licitação, no trecho Palmital-Belo
Horizonte. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.46612000.)

Do SINDSAUDE, encaminhando cópia de moção, aprovada em congressos
da CUT Nacional e da CUT do Distrito Federal, de apoio às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo - FARC-EP. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a
liberação de recursos desse Fundo para a Secretaria da Educação. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Américo Alessi, da Loja Maçônica União Araguarina, encaminhando
sugestões com relação ao problema da segurança pública.

r Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.16312000

Assegura às pessoas surdas o direito de ser atendidas nas repartições
públicas estaduais por meio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado às pessoas surdas o direito de ser atendidas nas

repartições públicas estaduais, inclusive suas fundações e autarquias, por
funcionário apto a comunicar-se por meio da Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS.

Art. 20 - O poder público estadual fica autorizado a formalizar convênios
com entidades sociais cuja finalidade seja o atendimento às pessoas surdas
ou aos portadores de deficiência auditiva.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Salas das Reuniões, de de 2000.
Geraldo Rezende
Justificação: O projeto em pauta faz parte do reconhecimento da cidadania

das pessoas com deficiência auditiva, que hoje se identificam como um grupo
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social minoritário e que demandam direitos que atendam às suas
diferenças em relação às demais pessoas, entre eles o direito elementar de
comunicação.

A linguagem de sinais é a forma de comunicação utilizada pelos surdos em
todo o mundo. Embora não exista uma língua de sinais universal, pode-se
dizer que existem códigos predominantes. No caso do Brasil, a língua
predominante chama-se Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, que é
compreendida e utilizada pela maioria das pessoas surdas e por portadores
de deficiências auditivas.

E justo que esses cidadãos sejam atendidos, em repartições públicas do
Estado, por pessoas capacitadas a estabelecer um processo de comunicação
através da mesma linguagem utilizada por eles.

O referido projeto visa amenizar a discriminação sofrida pelas pessoas
portadoras de deficiência auditiva, as quais têm dificuldade de ser totalmente
compreendidas, motivo pelo qual solicitamos o apoio de nossos ilustres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.164/2000
Institui o Programa para Acompanhamento dos Assentamentos Rurais no

Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Programa para Acompanhamento dos

Assentamentos Rurais no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O Programa tem por objetivo o acompanhamento dos

processos de assentamento rural, bem como da permanência dos
assentados nos locais de assentamento, com a finalidade de garantir o
efetivo e regular andamento dos processos, com o conseqüente
assentamento das famílias, de forma planejada, coordenada e executada de
acordo com a política fundiária do Estado.

Art. 20 - São diretrizes do Programa:
- o acompanhamento do planejamento e da execução da política fundiária

do Estado, de acordo com o Programa Estadual de Reforma Agrária;
II - a supervisão das ações visando a prevenção e mediação de conflitos

relativos à posse e ao uso da terra, contribuindo para a defesa e promoção
dos direitos humanos e civis das famílias em processo de assentamento e
das já assentadas;

III - acompanhamento da condução das ações necessárias à
implementação dos assentamentos;

IV - o acompanhamento das atividades e ações relacionadas à
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sustentabilidade e consolidação dos assentamentos efetivados pelo Poder
Executivo;

V - fiscalização da celebração dos convénios no âmbito do Programa
Estadual de Reforma Agrária;

VI - supervisão da aplicação dos recursos destinados para a reforma
agrária no Estado;

VII - fiscalização da infra-estrutura dos projetos de assentamento,
sugerindo melhoras, quando for o caso.

Art. 30 - Fica constituído o Conselho Gestor do Programa de
Acompanhamento dos Assentamentos, que será composto por:

- dois representantes do Poder Legislativo;
li - dois representantes do Poder Judiciário;
III - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
IV - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - um representante do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

[TER -;
V - um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG -;
VI - um representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FAEMG -:
VI - um representante da Comissão Pastoral da Terra - CPT.
§ 1° - Os representantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário serão

indicados pelo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
respectivamente.

§ 20 - O Conselho Gestor poderá ouvir representantes de outros órgãos não
enumerados neste artigo, além de segmentos da sociedade civil envolvidos
com a questão dos assentamentos rurais-

Art. 40 - Compete ao Poder Executivo, na implementação e execução do
Programa:

- identificar os processos de assentamento efetivados e em processo de
efetivação;

II - garantir ao Conselho Gestor do Programa acesso a todos os processos
de assentamento do Estado;

III - prestar apoio institucional a fim de serem ouvidas as sugestões e
criticas decorrentes do acompanhamento dos assentamentos.

Art. 5° - O Conselho Gestor poderá propor medidas com a finalidade d
manter os assentados onde se verificaram os assentamentos, tais como:

- fomento á produção agropecuária;
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II - promoção do bem-estar do homem que vive no campo;
III - colaboração para o pleno desenvolvimento das funções sociais da

propriedade;
IV - promoção de ações que tenham por finalidade dotar a produção

agropecuária de condições de competitividade no mercado interno e externo;
V - formas de apoiamento às iniciativas de organizações cooperativas e

associativas de produtores rurais assentados;
VI - promoção de programas destinados ao setor agrícola, de modo a

garantir que a família assentada permaneça no local de assentamento.
Art. 60 - O Poder Executivo definirá em dotação orçamentária especifica os

recursos necessários aos fins dispostos nesta lei.
Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de

sessenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Carlos Pimenta
Justificação: Recentemente, foi criado no Estado o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - TER -, que tem por finalidade contribuir para a
melhoria na qualidade de vida da população do Estado, planejando,
coordenando e executando a política fundiária do Estado e promovendo
ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do homem na
terra, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável e do
Governo do Estado.

Assim, competirá a ele a coordenação das ações relacionadas com os
assentamentos realizados no Estado, o que cabia à Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral.

O [TER não será o único órgão do Estado a tratar desse assunto.
Entretanto, a política dos assentamentos, bem como sua efetivação, cabia e,
de uma certa forma, continuará a caber a órgãos do Poder Executivo. Isso
não está sendo questionado. Entretanto, entendemos que os demais
Poderes, assim como outros órgãos que não fazem parte do Poder Executivo
e entidades civis, também devem participar do processo de assentamento,
seja acompanhando, seja opinando, seja fiscalizando.

O processo de assentamento não se limita à distribuição de terras e não
prescinde de que seja feito todo um trabalho visando a permanência dos
assentados no local de assentamento.

Hoje, infelizmente, o que se observa é que muitos não ficam. Depois de
assentados, eles deixam as terras e voltam a fazer parte dos ditos
movimentos dos sem-terras.

0 trabalho deve continuar após os assentamentos, e entendemos que
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opiniões devem ser dadas; que a todos cabe acompanhar o processo, ver
o que é feito "a priori" e o que é feito "a posteriori". O 'nteresse é de todos
nós.

O Poder Executivo está fazendo o que lhe cabe. Cremos estar fazendo a
nossa parte com o presente projeto. Pretendemos trabaf bar em conjunto com
o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, assim como com a sociedade.
Foi com esse entendimento que elaboramos este projeto, que tem como base
justamente a participação de diversos órgãos e entidades e representantes
do povo nos processos de assentamento no Estado.

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

PROJETO DE LEI N°1.165/2000
Dispõe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.
Art. 1°- O inciso Ido art. 3° da Lei n° 13.414, de 23 de dezembro de 1999,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar'. 3°-O CODEI será composto por:

- seis representantes do poder público estadual, indicados pelo
Governador do Estado;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Bancada do PT
Justificação: Foi realizado nesta Casa, em 1997, o Fórum Técnico

Seguridade Social do Servidor Público, que originou a CPI do IPSEMG, para
apurar denúncias de irregularidades administrativas e financeiras no Instituto.
Uma das conclusões do relatório final dessa CPI foi a criação do Conselho de
Beneficiários, que se efetivou por meio da Lei n° 13.042, de 14112198, e do
Conselho Deliberativo, que foi regulamentado por meio da Lei n° 13.414. de
23/12199.

Entretanto, entendeu o Sr. Governador de vetar o inciso 1 do art. 3 0 da
referida lei, que dispunha sobre a representação institucional no Conselho, já
que tal dispositivo sofreu emenda parlamentar, alterando a forma de
indicação dos representantes.

Tal veto inviabilizou a implantação do Conselho e, conseqüentemente, da
política previdenciária proposta pelos servidores à CPI e acatada por essa
Comissão, pela Casa e pelo Sr. Governador.

Nosso projeto tem o intuito de reapresentar a proposta original do
Governador, para que ele possa resgatar o compromisso assumido com as
entidades representativas do conjunto dos servidores, implantando-se um
novo modelo de gestão mais participativo, e, com isso, evitando-se que se
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repitam os fatos denunciados pela CPI.

Este projeto vem ao encontro do compromisso público do Sr. Governador
em valorizar o servidor público.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.57312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhada à Secretaria da Justiça, para apuração e providências
necessárias, denúncia de desrespeito aos direitos dos detentos da cadeia
pública de São João dei-Rei.

N° 1.57412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Departamento da Policia Federal em Minas Gerais, para
providências legais cabíveis, denúncia de perseguições apresentada pelo
Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte e pela Liga Operária e
Camponesa. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.57512000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Educação, para apuração e providências,
denúncia contra o Diretor da Escola Estadual Técnico Industrial Professor
Fontes. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.57612000, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários de
Administração e da Segurança Pública a fim de que seja editada lei delegada
com o objetivo de se conceder reajuste salarial às classes de Motorista
Policial, Fotógrafo Policial e Radioperadores da Polícia Civil. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 1.57712000, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a comunidade do Município de Campestre pela
comemoração de seus 89 anos de emancipação politico-administrativa, em
301812000 (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.57812000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a população do Município de Luz pelos 77 anos de
sua emancipação politico-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

No 1.57912000, do Deputado Carlos Pimenta, pleiteando seja solicitado aos
Prefeitos e aos Presidentes das Câmaras dos municípios do Norte de Minas
e do vale do Jequitinhonha, bem como aos Senadores e aos Deputados
Federais por Minas Gerais, que manifestem ao Presidente da República o
interesse dessas regiões em participar do Programa de Desenvolvimento
Integrado Sócio-Econômico - lDf-I-14. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.58012000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior e outros, pleiteando
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seja solicitado ao Governador do Estado que torne sem efeito as
Resoluções n°s 003100 e 019100, da Loteria do Estado de Minas Gerais, e
constitua comissão para avaliar os resultados financeiros da exploração de
máquinas de videoloteria, a regulamentação dessa atividade e os possíveis
prejuízos para as finanças públicas que decorreriam de sua proibição. (- A
Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Márcio
Kangussu e Fábio Avelar e da CPI do Fundo SOMMA.

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

Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°

Dispõe sobre a criação do Certificado de Responsabilidade Social e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado, no Estado de Minas Gerais, o Certificado de

Responsabilidade Social.
§ 1°- O Certificado de que trata o "caput" deste artigo poderá ser requerido,

de forma voluntária, por empresas que desenvolvem programas sociais no
Estado, com os objetivos principais de:

- atendimento à comunidade por meio de ajuda alimentar;
II - doações e atendimento, com assistência social, às entidades que

atendem às comunidades carentes, como creches, asilos, centros de
convivência e de atendimento a portadores de deficiência e entidades que
participam continuamente de campanhas que visem à assistência social;

III - desenvolvimento de projetos de enfrentamento da pobreza;
IV - desenvolvimento de projetos e ações de segurança e combate à

violência, com atendimento às comunidades;
V - a execução de projetos voltados para o desenvolvimento de ações na

área da educação e da alfabetização;
VI - execução de projetos de qualificação profissional, visando à melhoria

na qualidade de mão-de-obra potencial geral;
VII - desenvolvimento e execução de projetos na área da saúde;
VIII - execução e realização de projetos e ações nas áreas de esporte e

lazer;
IX - implementação de projetos que visem à proteção do meio ambiente;
X - execução de projetos e ações sociais de apoio à mulher, à criança e ao

idoso.
§ 20 - Não são tidos como programas sociais as atividades executadas por

obrigação legal, tais como:
- o cumprimento de normas ambientalistas em razão de licenciamento
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ambiental;
- as contribuições compulsórias ao SEBRAE. ao  SENAI, ao SESI, ao

SESC, ao SENAC e ao SENAR;
III - o atendimento obrigatório aos empregados, na forma de auxílios e

benefícios.
Art. 20 - A emissão do Certificado de Responsabilidade Social tem por

objetivo certificar que as atividades das empresas são desenvolvidas tendo
também como principio o envolvimento no campo social e, em decorrência,
permitir-lhes a obtenção de incentivos.

Art. 3° - O Certificado de Responsabilidade Social será emitido pela
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, com o apoio técnico do Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS.

Art. 40 - A concessão do Certificado de Responsabilidade Social fica
condicionada à avaliação técnica dos programas sociais implementados e os
em implementação, que considerará:

- quais as áreas e comunidades atendidas;
II - quais as ações realizadas;
III - quem são os beneficiários diretos e indiretos da implementação das

ações;
IV - qual a freqüência no atendimento;
V - qual a dimensão do gasto global com as ações implementadas;
VI - quais os resultados obtidos.
§ 1 0 - A análise a que se refere o "caput" deste artigo ficará a cargo do

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.
§ 20 - Os custos da análise de concessão do certificado deverão ser

ressarcidos pela empresa requerente e serão fixados em regulamento
próprio.

§ 3° - Para os fins do disposto neste artigo, poderão ser contratados, na
forma da lei, empresas de consultoria.

Art. 5 0 - As empresas portadoras do Certificado de Responsabilidade Social
e que sejam contribuintes do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - poderão deduzir
do valor do imposto devido mensalmente os valores despendidos com os
programas sociais, na forma e nos limites estabelecidos nesta lei.

§ 1° - A dedução será efetivada a cada mês e não poderá exceder a 5%
(cinco por cento) do valor do ICMS devido no período.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em divida
ativa decorrente de ato praticado com dolo, fraude ou simulação.

Art. 60 - 0 imposto referente às doações recebidas pelas empresas



258
portadoras do Certificado de Responsabilidade Social e revertidas nos
programas sociais por elas desenvolvidos terá deduzido do valor devido o
percentual de 2% (dois por cento).

Art. 7° - A concessão dos benefícios de que trata esta lei ficará sujeita á
apresentação do Certificado de Responsabilidade Social.

Art. 80 - O Certificado de Responsabilidade Social terá validade pelo
período de um ano, desde que obedecidos os seguintes requisitos:

- envio, a cada seis meses, de relatório acerca das ações e dos projetos
sociais desenvolvidos no período;

II - seja garantido livre acesso à documentação referente aos programas
sociais desenvolvidos pela empresa.

§ 1° - O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, será o órgão
responsável pela observância do preenchimento dos requisitos pelas
empresas beneficiárias do Certificado de Responsabilidade Fiscal, bem como
pela determinação da suspensão e do cancelamento do Certificado, quando
for o caso.

§ 2° - A falta do cumprimento de qualquer dos requisitos suspenderá a
validade do Certificado até que a falta seja corrigida, o que pode ocorrer no
prazo máximo de um mês contado da data em que ela for verificada.

§ 30 - Em não sendo corrigida a falta no prazo fixado, a empresa perderá o
Certificado e todos os beneficias dele decorrentes, não podendo requerê-lo
novamente pelo período de três anos.

§ 40 - Durante o período em que ficar suspensa a validade do certificado a
empresa faltosa não poderá se utilizar dos incentivos concedidos por esta lei.

Art. 90 - A renovação da validade do Certificado será feita de forma
automática, a cada ano, desde que a empresa dele portadora tenha cumprido
o disposto no artigo anterior.

Art. 10- O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, manterá, em
arquivo, os relatórios que lhes forem enviados, bem como as informações
colhidas em decorrência da análise da documentação referente aos
programas desenvolvidos pelas empresas portadoras de Certificado, quando
esta tiver ocorrido, pelo período de um ano.

Art. 11 - A concessão do Certificado de Responsabilidade Social será
publicada no diário oficial do Estado.

Parágrafo único - A suspensão da validade do Certificado e a sua
renovação também serão publicadas.

Art. 12 - Os incentivos concedidos em decorrência da presente lei não
eliminam outros incentivos que o Estado e os municípios se propuserem a
conceder.

Art. 13- O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 120 (cento
e vinte) dias.
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Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Carlos Pimenta
Justificação: Não apenas no Brasil, mas em todo o inundo, cresce o

entendimento de que uma política de desenvolvimento social não é tarefa
exclusiva do poder público. Sozinho, ele não tem condições de enfrentar o
problema.

As empresas privadas têm assumido o papel de parceiras dos Estados em
tão importante missão. Nesse sentido, nos últimos anos, elas têm mobilizado
um volume cada vez maior de recursos destinados a iniciativas sociais.

Há incentivos que estão sendo concedidos a essas empresas em nosso
Estado. Entretanto, são incentivos concedidos de forma restrita e burocrática;
e mais, o conceito de ação social é entendido de forma muito limitada,
quando, na verdade, atualmente, seu conceito deve ser entendido de forma
abrangente, já que as ações que têm cunho social são muitas. Assim é que
temos ações nas áreas da saúde, da alimentação, do esporte, do lazer, da
educação, da segurança, etc.

Em sendo assim, temos de premiar essas empresas, de alguma forma.
Isso é de suma importância, notadamente se considerarmos que Minas é o
Estado do Sudeste cujas empresas mais realizaram ações de cunho social
no ano de 1999 (fonte de pesquisa: IPEA).

81% delas declararam ter realizado algum tipo de ação social, ficando
Minas à frente de São Paulo (67%), do Rio (59%) e do Espírito Santo (45%).

Criando o Certificado, estaremos, através da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
acompanhando as ações dessas empresas e premiando-as com a divulgação
de suas ações e concessão de incentivos, o que é muito justo, tendo em vista
a preocupação delas com a área social, que deve ser uma preocupação de
todos nós, mas, em princípio, é função do Estado.

Vale ressaltar que o que se busca com o presente projeto é incentivar,
cada vez mais, ações nesse sentido, porque as necessidades são muitas e
prementes.

Não podemos fechar os olhos diante disso. Não podemos deixar tão
importantes iniciativas sem reconhecimento.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
José Milton.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de
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Administração Pública, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e da
Deputada Elaine Matozinhos.

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

tribuna na tarde de hoje, para apresentar a esta Casa, um projeto de lei cujo
teor é o seguinte: (- Lê:)

- O projeto de lei em questão recebeu o n° 116312000 e foi publicado na
edição de 12/8/2000.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil é carente de investimentos na área
social e Minas Gerais não é diferente do resto dos Estados federados. Por
essa razão, elaboramos este projeto e pedimos o apoio desta Casa para que
ele seja aprovado.

Após a aprovação desse projeto, que tenhamos também a aquiescência do
Governador, Dr. Itamar Franco, homem que tem seu pensamento
inteiramente voltado para o ser humano, que tem o homem como centro das
suas atenções administrativas.

Temos a certeza de que Dr. Itamar Franco, irá prestigiá-lo em todos os
órgãos públicos do Estado, evidentemente, após uma pesquisa mais
aprofundada naqueles órgãos mais freqüentados por pessoas que têm
necessidades auditivas.

Temos a certeza de que esse problema será solucionado com a Língua
Brasileira de Sinais, sendo usada por técnicos, pessoas surdas que vão para
essas repartições como funcionários do Estado para prestar um bom serviço
a esse segmento importante da nossa sociedade mineira.

Agradeço a atenção dos nobres colegas nesta Casa e peço apoio para
esse projeto que é de suma importância para o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,
senhores e senhoras nas galerias, meus amigos, funcionários desta Casa,
quero falar a respeito da Secretaria da Saúde. Vejo o inicio da organização
de um trabalho que vem sendo desenvolvido por um Secretário que,
inicialmente, não estava ligado à saúde, o Gen. Carlos Patrício Freitas
Pereira. Mas ele é uma pessoa experiente, que tem na sua vida militar uma
característica importante: a disciplina.

Ele vem fazendo visitas aos órgãos de saúde gradativamente, conhecendo
todo o sistema. Vemos um pequeno avanço. Ele visitou recentemente o
Centro Geral de Pediatria. Esteve lá reunido com a Diretora, Dra. Helena
Valadares Maciel, com o Diretor Administrativo, Rafael do Amaral Júnior, e
com o Superintendente-Geral da FHEMIG, Fausto Fróes. Foi uma reunião
proveitosa. Ele pôde constatar várias necessidades do Centro Geral de
Pediatria e também o grande trabalho que realiza com as crianças que ali
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chegam. O Secretário também definiu que irá ajudar a concluir as obras
do serviço dietético de nutrição e do lactário daquele Centro. Temos de
aguardar isso, esperando que seja feito, porque muitos benefícios trará para
as nossas crianças. Ele ainda prometeu agilizar a implantação de um centro
cirúrgico pediátrico naquele instituto. Quero, pois, parabenizar o Gen. Freitas
e todas as iniciativas que vem tendo para trazer melhorias à saúde,
principalmente em se tratando das nossas crianças. Desejo a ele muito
sucesso, para que possamos avançar um pouco na questão da saúde, que
está precisando melhorar muito.

O segundo ponto que quero abordar se refere à COPASA. Esta, para
minha alegria e para alegria do povo da minha cidade, Curvelo, acaba de
ampliar o seu trabalho lá, com investimentos da ordem de R$250.000,00 para
melhorar a rede de distribuição. E bom lembrar que. há quase um ano, vimos
trabalhando com a COPASA, para que fizesse essa expansão em Curvelo,
uma vez que tivemos, no ano passado, falta de água na nossa cidade. Não é
possível que, neste ano, o povo tenha essa necessidade novamente,
principalmente os moradores dos bairros mais distantes. Vimos trabalhando
ao longo desse tempo, e, graças a Deus, a COPASA, até o final de setembro,
amplia em 25% o fornecimento de água de qualidade e tratada, para
regularizar essa situação em Curvelo. Essas obras serão concluídas, pelas
informações que tivemos, atendendo a esse nosso pedido.

Outra notícia que quero registrar nos anais da Assembléia, nesta tribuna, é
o falecimento recente da saudosa Márcia Kubitschek. Realmente, foi uma
perda para todos nós- Ela era filha do também saudoso Juscelino Kubitschek.
Queríamos deixar, nesta tribina, registrado o nosso sentimento de pesar.

Tenho um quarto assunto a abordar Desejo muito sucesso ao novo
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração, o ilustre
Frederico Penido Alvarenga, recém-nomeado para aquela Secretaria pelo
nosso Governador, Dr. Itamar Franco. Ele irá tomar posse na próxima
semana. Temos a desejar a ele somente muito sucesso. Sabemos o quanto
de trabalho o espera naquela Secretaria de Estado.

Desejamos muito sucesso a ele, porque todo o funcionalismo público do
nosso Estado depende do trabalho e da eficiência da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração. Então, Dr. Frederico Penido Alvarenga, o nosso
desejo sincero de muito êxito na Pasta que vai administrar para o nosso
Estado no Governo Itamar Franco.

Finalmente, quero parabenizar o próprio Governador, que foi a Salinas, ao
Norte de Minas e ao Jequitinhonha. Analiso que o ato não foi um
revanchismo em relação ao Governo Federal. Trata-se mesmo de um ato de
solidariedade com o povo do Norte de Minas e do Jequitinhonha, onde esteve
e distribuiu alguns recursos para ajudar principalmente ao setor rural daquele
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povo. Antes de encerrar, com muita alegria passo a palavra ao amigo e
companheiro Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado. Deputado Doutor
Viana, é um prazer poder aparteá-lo. Essa informação que V. Exa. traz, em
relação ao Governador Itamar Franco, parece que o povo de Salinas está
extremamente preocupado em saber onde vai colocar o tanto de dinheiro que
o Governador levou. Na verdade, para nós, o que vimos não passou de uma
brincadeira do Governador, porque ir a Salinas com esse estardalhaço todo
que aprontou, como se quisesse afrontar o Presidente, que, de maneira
equivocada e errada, não incluiu o Jequitinhonha no plano... Mas este Poder
Legislativo está tentando corrigir essa situação. E o Governador do Estado foi
a Salinas para distribuir entre todos os agricultores R$600.000,00. No meu
entendimento, isso é uma brincadeira. Pelo que o Governador fez, parecia
que eram R$600.000.000,00. Mas, na verdade, foi uma questão irrisória. Foi
apenas um ato político para dizer que o Governador estava fazendo alguma
coisa e que o Presidente não estava.

Respeito V. Exa., que é um homem coerente, sério e que dá apoio ao
Governador, mas não posso deixar de registrar a decepção e, até mais que
isso, a forma como tem se portado no Governo. Enquanto todos os
Deputados da Assembléia, dos diversos partidos, inclusive do PSDB, foram a
Brasília reivindicar o que é justo - esse é o papel político -, o Governador vai
a Brasília, ao mesmo tempo, apenas para vinganças pessoais contra o
Presidente da República, ao invés de reunir os seus Deputados Federais
para pedir uma pressão sobre o Governo Federal.

E lamentável que todas as ações do Governo tenham sido nesse sentido,
nunca pensando em realmente resolver os problemas de Minas, mas sempre
apenas em alfinetar o Presidente da República nessa briga particular.
Esperamos que o Governador tome consciência das coisas erradas que está
fazendo e desse comportamento equivocado e que comece a governar Minas
Gerais como estadista.

Lembro-me muito bem - V. Exa. e todos também - do ódio que
praticamente existia entre o então Governador Leonel Brizola e o então
Presidente da República - de quem o Itamar Franco era Vice -, Fernando
Collor de Mello. A briga era violenta e chegava às raias do ódio, mas, eleito
Governador do Rio de Janeiro, ele foi ao Presidente da República e
conseguiu do Governo Federal recursos para a construção e conclusão da
Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, que tanto bem tem feito a esse Estado.
Então, o que os homens públicos precisam ser, e, principalmente, o que se
espera de um Governador de Estado é que seja verdadeiramente um
estadista, colocando os interesses do seu Estado acima das suas picuinhas,
vinganças pessoais e sentimentos.
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Ë preciso, Governador, começar a pensar em Minas Gerais e a

governá-la, preocupando-se com os problemas do Estado, ao invés de
preocupar-se com os do Planalto. Isso é o que esperamos, e lamentamos
que esse tenha sido apenas um ato político, pois todos os municípios da
região saíram frustrados com a quantia, já que R3600.000,00, considerando-
se uma região tão pobre e necessitada, é uma brincadeira.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte do nobre colega Miguel

Mar-tini. Cada cabeça é uma sentença, cada um faz o seu julgamento.
Respeito sua opinião, porém não quero pensar do mesmo modo, até porque
todos os mineiros votaram - e bem - tanto no Governador quanto no
Presidente Fernando Henrique, para que o Estado fosse beneficiado- Quando
nós, homens públicos, propomo-nos a buscar o voto para servir o Estado,
estamos representando a nossa população, que confiou em nós. Espero que
essa ajuda, tão pequena, como V. Exa. frisou - e o Estado está em uma
situação difícil -, seja a primeira parcela e que outras venham, para aliviar o
sofrimento do povo do Norte de Minas.

Ao mesmo tempo, espero que o Presidente da República faça uma reflexão
e, atendendo ao esforço de todos nós desta Assembléia, irmanados em
defesa dos interesses de Minas, possa incluir Minas Gerais, que tanto voto
lhe deu, nesse programa de ajuda aos Estados, voltado para as regiões mais
carentes. Além disso, peço que deixemos de lado qualquer sentimento
particular, porque a questão do nosso povo deve superar as individuais.
Queremos que o Estado, o Governador e o Presidente ajudem a melhorar a
condição de vida do nosso povo. Antes de encerrar, concedo aparte ao
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Estou aqui escutando,
atentamente, o seu pronunciamento e gostaria de cumprimentá-lo por ele,
sobretudo pela parte em que o senhor mencionou a COPASA, tão querida
por todos os mineiros e presente em todo o Estado. Estou encaminhando aos
Deputados um informativo que recebi hoje da empresa e em que ela mostra
uma pesquisa realizada em todo o Estado. A COPASA teve uma aprovação
da ordem de 86% de todos os seus clientes em todo o Estado, e, por isso,

c mais uma vez, queremos reforçar a importância dessa empresa, que corre
um grande risco com a negociação que se encontra em andamento com a

o Prefeitura de Belo Horizonte, a qual foi interrompida abruptamente por um
decreto do Prefeito Célio de Castro, o qual, de maneira arbitrária, passa ae concessão de seu serviço para a SUDECAP, prejudicando com isso o

o trabalho da empresa.
Daí, a importância de um depoimento como o de V. Exa. Será necessária a

união de todos os Prefeitos e lideranças satisfeitas com a empresa para lutar
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por sua preservação, que poderá estar muito comprometida. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Perfeitamente, Deputado. Obrigado pelo
aparte.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assunto

que tomou conta desta Casa e do cenário político mineiro, nos últimos dias,
foi, sem dúvida, a exclusão das regiões do Norte de Minas e do
Jequitinhonha do Programa DH-14, do Governo Federal, - para o qual se
prevêem investimentos no valor de US$12.000.000,00 a fim de diminuir os
índices de pobreza em nosso Brasil.

O Governo .Federal pretenderia escolher regiões do País, e escolheu por
Estados onde haveria um nível de pobreza inferior a índices determinados
por estudos técnicos realizados. Esses Estados definiriam as regiões mais
pobres, as que, a partir de um certo nível, seriam beneficiadas por esse
atendimento. O Norte de Minas, o Jequitinhonha, o vale do Mucuri e parte do
vale do rio Doce, que são das regiões mais pobres de Minas Gerais, ficaram
de fora.

Estivemos em Brasilia, acompanhando uma comissão que incluía
Deputados Estaduais, Federais e os três Senadores mineiros, e fomos
recebidos apenas com o calor do cafezinho que estava sendo servido, e nem
o café era tão quente assim. O sentimento que se teve, na recepção dada por
dois Ministros àquela comitiva, de altíssimo nível, altamente representativa de
Minas Gerais, foi de uma frieza absoluta. E como se estivessem tratando de
um assunto de somenos importância. Um assunto tão importante como esse
para Minas Gerais foi tratado com a frieza própria dos assuntos dos
gabinetes de Bancos da Av. Paulista. Aliás, não é de estranhar que São
Paulo esteja mandando no Brasil. Quando os Ministros pediram duas
semanas para nos dar uma resposta que, se houvesse um pingo de boa~
vontade, poderia ser dada em 1 minuto, ficamos receosos de que, ao cabo
desse prazo, a resposta seja "não". Digo isso porque não posso acreditar que
o Governo Federal foi vitima de um critério por Estados, que exclui regiões de
Minas. Não, o critério foi criado pelo Governo Federal, buscando-se uma
forma de excluir Minas, e assim resolveram aprovar a escolha por Estado, e
não, por microrregiões ou cidades, o que seria o correto. O que existe nessas
regiões - e digo isso porque sou Deputado majoritário em Montes Claros,
onde fui Prefeito por duas vezes - é um grande desalento, porque o
Presidente Fernando Henrique não terá outra oportunidade para ajudar a
região a não ser nesse IDH-14. E se, neste momento, falta-lhe sensibilidade
e sobra-lhe pequenez e mesquinharia para tratar os assuntos de Minas dessa
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forma, deixando o Norte de Minas e o Jequitinhonha de fora, estamos em
desalento nas referidas regiões.

Ontem, em Salinas, presenciei a calorosa recepção proporcionada ao
Governador Itamar Franco e ao Vice-Governador Newton Cardoso. Os dois
são muito benquistos no Norte de Minas e no Jequitinhonha e foram muito
bem recebidos pelas lideranças mais expressivas: Prefeitos, Vereadores,
políticos de todas as cores. Eles procuraram levar não a solução financeira
dos problemas daquelas regiões; aliás, nem mesmo os recursos do 101-1-14
serão suficientes para diminuir os níveis de pobreza lá existentes. Quem
sabe, simbolicamente, mesmo com valores menores que os que
gastaríamos, foi uma demonstração de que Itamar Franco e Newton Cardoso
conhecem o Norte de Minas e o Jequitinhonha, conhecem o seu povo e o seu
sofrimento.

Sabem que são regiões carentes - pobres, não digo, porque são ricas de
gente boa, de gente séria -, que merecem o apoio dos Governos. Itamar e
Newton conhecem o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha, mas os
homens engravatados dos gabinetes de Brasília, os Ministros daquela
"paulicéia desvairada", que não conhecem o interior do Brasil, conhecendo,
mal-e-mal, os bares, restaurantes e Bancos da Av. Paulista e dos Jardins,
certamente não conhecem o Norte de Minas e o Jequitinhonha. Se o atual
Governo - que encontrou o nosso Estado falido e mal administrado, devendo
para vários credores, inclusive internacionais - não teve verbas polpudas para
levar àquele povo, levou alento, esperança, solidariedade, paz e a
perspectiva de que outras obras ainda virão.

Existe um grande descaso para com a área mineira da SUDENE. Sou
testemunha disso, porque acompanhei os últimos 26 anos da política
econômica e financeira daquela região, em que tem havido um crescente
empobrecimento, por causa do descaso do Governo Federal. Hoje, a
SUDENE é apenas uma caricatura do que era há 20 anos: é um escritório,
com sede em Montes Claros, funcionando com um Diretor e três funcionários,
sendo que um deles está encarregado de fazer o cafezinho e os outros são
funcionários administrativos. Assim está a SUDENE, fruto de tantas lutas
nesta Casa e no Congresso Nacional, criada à época da inclusão do vale do
Jequitinhonha na área mineira. A SUDENE não tem mais nenhuma função -
como acontecia no passado - de levar indústrias, dos arts. 34 e 18,
implantação do FINOR, além de outros benefícios. Isso não acontece
somente com relação à SUDENE. O mesmo se pode dizer a respeito do
DNOCS, órgão esvaziado, burocrático. Num passado bem recente, serviu
muito ao Norte de Minas, principalmente com a perfuração de poços
tubulares e a obtenção de recursos hídricos. A CODEVASF também teve
uma sensível redução- Enfim, os órgãos federais da região mineira da
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SUDENE estão esvaziados e, por isso mesmo, o povo está ao deus-dará,
sem apoio governamental, sem que o Presidente da República volte as suas
vistas para lá.

Será que não teremos um Presidente da República que fortaleça a
SUDENE, a fim de que os Estados sejam recuperados e a pobreza
extirpada? Será que nunca teremos, mesmo tendo Presidentes nordestinos,
como ocorreu no passado, alguém que olhe para o Nordeste como uma
realidade? O Norte de Minas e o Jequinhonha ainda sofrem uma dupla e
odiosa discriminação. De um lado, o restante do Nordeste discrimina, ao
dizer que essa região não precisa da SUDENE, porque pertence a Minas
Gerais, ao Sul do Pais. Do outro lado, o restante de Minas Gerais também
discrimina, quando diz que a região pertence ao Nordeste, à SUDENE. E
com essa dupla discriminação o Norte de Minas e o Jequitinhonha perdem
duas vezes.

Por isso, a visita feita ontem, pelo Governador, Itamar Franco, pelo Vice,
Newton Cardoso, e por uma equipe de Deputados, significou muito mais do
que os R$800.000,00 para lá encaminhados, cujos cheques foram entregues
nas mãos calejadas do homem daquela região. Vi pessoas com lágrimas nos
olhos, porque nunca haviam recebido nenhuma quantia, por mínima que
fosse, das mãos de um Governador. Vi o entusiasmo no rosto das pessoas.
Vi os olhos marejados e cheios de esperança, buscando o apoio do Governo,
que voltou as costas para o povo do Norte de Minas e do Jequitinhonha,
durante muito tempo.

Tínhamos, até o ano passado, um Governador de araque e com dobradiça
na espinha, como se diz em nossa região. Esse Governador deixou o
Governo Federal discriminar Minas Gerais de todas as maneiras,
passivamente. Agora, temos um Governador que se comprometeu a fazer
Minas levantar a voz. Ninguém tem dúvida de que isso ocorreu, O
Governador cumpriu o seu compromisso, fazendo de Minas um Estado
respeitado e até temido pelos tecnocratas e burocratas de Brasília, que são
os que não conhecem o sofrimento e a dor do povo da região do Norte de
Minas e do Jequitinhonha. Ontem, em uma solenidade em Salinas, fiz um
pronunciamento, representando os colegas Deputados, fazendo
reivindicações, dentre elas, a criação do Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural - PAPP II -, que foi o melhor programa que já foi feito na área
da SUDENE pelo Governo Federal, com o apoio do Governo Estadual.
Pedimos também a extensão e a ramificação da UNIMONTES para as
cidades do Norte de Minas, como Salinas, Pedra Azul e Almenara. Essa
região precisa da presença do ensino superior. Solicitamos também o
fortalecimento da SUDENOR, por ser o órgão que cuida do dia-a-dia e que
faz o desenvolvimento acontecer em nossa região. A SUDENOR é um órgão
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a ser fortalecido e prestigiado, para que possamos ter a garantia de maior
apoio e de mais benefícios. Com a esperança da redenção do Norte de
Minas e do Jequitinhonha, reivindicamos a construção, o mais rápido
possível, da Barragem de Irapé. Essa barragem será o grande marco no
progresso da nossa região. A energia elétrica que será produzida garantirá
investimentos industriais, agroindustriais e agropecuários. Temos muita
confiança de que este Governo, a despeito das dificuldades e das pedras que
são colocadas em seu caminho, fará com que o Norte de Minas seja visto e
ouvido. Nestes próximos dois anos, temos a confiança de que teremos a
presença do Governo em obras e benefícios. Esse abandono histórico do
Governo Federal para com a região mineira da SUDENE precisa ser visto por
S. Exa. o todo-poderoso Fernando Henrique. Não é possível que um
sociólogo da qualidade de S. Exa. não conheça as diversas regiões do Pais e
os bolsões de pobreza e que invente uma fórmula mágica para excluir do
mapa da pobreza o Jequitinhonha e o Norte de Minas. Gostaríamos que
essas duas regiões fossem excluídas desse mapa por meio de ações
concretas, com verbas e com benefícios, mas não pelo fruto da pequenez e
da mesquinharia em que se transformou a política brasileira para com Minas
Gerais. A visita ontem do Governador, Itamar Franco, e do Vice-Governador,
Newton Cardoso, ao Norte de Minas, a Salinas, não foi um momento para
levar verbas, mas para levar a solidariedade do Governo a uma região que foi
desprezada e abandonada, de propósito, pelo Governo Federal. Disse muito
bem o Sr. Governador, em seu discurso, ontem, em Salinas, que não se
tratava de uma manifestação contra o Governo Federal. Sr. Presidente e Srs.
Deputados, para nossa esperança, disse que, no ano 2002, poderemos dar a
resposta. Ontem foi apenas um momento de solidariedade e de presença de
um Governo que conhece o sofrimento do Norte de Minas e do
Jequitinhonha. Por essa razão, a manifestação desta Casa é de apreço à
seriedade com que o Governador, Itamar Franco, e o Vice-Governador,
Newton Cardoso, estão tratando a nossa região do Norte de Minas e do
Jequitinhonha. Por enquanto, poucas obras chegaram até lá pelas mãos
deste Governo, mas estão chegando. Nós, da região, que somos movidos
pela esperança, embora tenhamos sido vitimas de tantas desesperanças e
de tanto abandono em um passado recente, temos a esperança de que essa
região ainda será resgatada e de que haverá um Presidente da República
que verá a região mineira da SUDENE com a seriedade que o seu potencial
está a merecer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das

galerias, imprensa, gostaríamos, neste tarde, de destacar alguns tópicos
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relativos ao Estado e relativos à Prefeitura de Selo Horizonte.
Primeiramente, queremos lamentar que este Governo, em vez de governar
Minas Gerais, esteja mais preocupado com as picuinhas contra
parlamentares e contra o Governo Federal. Este Governo, no que diz respeito
a todo projeto de minha autoria, faz questão de deixar para vetar no último
dia, como se isso fosse surpresa para mim. O último veto, nós o derrubamos,
e o projeto está valendo. A lei está em vigor, mas ele não cumpre. Não é uma
característica dele cumprir leis, pelo contrário, descumpri-las virou até um
artifício deste Governo, até mesmo para fazer caixa.

Quando ele propalou pelos quatro ventos que estava fazendo uma
moratória, era mentira, conversa fiada. Não houve moratória, porque o
contrato assinado dava garantias. Foi a retenção do Fundo de Participação
no Estado que reteve todas as verbas. Mas o que ele fez? Utilizou-se de um
artifício judicial para atrasar dois meses no pagamento da divida. Entrou na
justiça, ganhou a liminar, a liminar foi derrubada, e ele contou com esse
artifício para não pagar dois meses. O resto foi todo pago, e ele saiu dizendo
que fez uma moratória. Mas ninguém acreditou nessa conversa dele.

Agora veta um projeto de minha autoria. Quando se vê as razões do veto,
duas possibilidades: ou a Procuradora do Estado é muito incompetente e não
conhece leis ou não tem seriedade nos seus atos e fez a justificativa do veto
com mentiras, com inverdades e até mesmo com alegações não
contempladas na lei. Primeiro disse que isso era uma forma de burlar o
concurso. Ora, Procuradora, isso quem define é a Constituição Federal.
Quem tinha cinco anos antes da Constituição, e o nosso projeto fala em dez,
estava com seus direito assegurado. Posteriormente veio uma nova
legislação falando de concurso, à qual somos favoráveis. Mas ela tentou
dizer que uma coisa era outra, sem sequer, possivelmente, ter lido a lei, ou
maldosamente quis mentir. E lamentável para uma Procuradora do Estado.

Na segunda alegação ela diz que é iniciativa do Judiciário. Prerrogativa do
Poder Legislativo ela coloca que é iniciativa do Poder Judiciário de uma
maneira grosseira, mostrando completo desconhecimento da lei ou mesmo
desejo de falsear a verdade, o que lamentamos.

E por quê vetou? Porque o projeto é de autoria deste Deputado. E o projeto
dá delegações de poderes ao Governador. Mas ele não gosta de assumir as
suas responsabilidades, como fez no caso da PM, quando transferiu a
questão para o Poder Legislativo, e como fez em tantos outros momentos,
como em relação ao aumento dos servidores. Então, ele que sempre não
quer assumir, talvez não queira assumir mais essa responsabilidade. Mas um
governante que não quer assumir as suas responsabilidades deve pedir
licença e deixar que outro governe em seu lugar.

E lamentável o tipo de Governo que estamos tendo: um Governo de



269
picuinhas. Vetou o projeto do Deputado João Leite, e o veto derrubamos
aqui, porque era da Oposição. Vetou o projeto do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, só porque era da Oposição. A Assembléia Legislativa
derrubou o veto do Governador, porque não há consistência nas razões do
veto. O povo mineiro já não agüenta.

Nós, Deputados, votamos e colocamos na LDO aquilo que é mais comum,
mais simples, mais óbvio no mundo. E assim na Inglaterra, nos Estados
Unidos, na França: o orçamento não é, como aqui no Brasil, apenas
autorizativo. Lã, o orçamento é de execução obrigatória. Aquilo que está no
orçamento tem de ser realizado. A LDO agora traz uma série de obrigações.
Ainda não transformamos o orçamento, como era nosso desejo, em
orçamento de execução obrigatória. Existe uma emenda, no Senado, do
Senador José de Alencar, que é do mesmo partido. Quer dizer, fica difícil
falar em questão partidária em relação a este Governador, porque não tem
partido. Foi Presidente sem ter partido, é Governador sem ter partido, está
pouco se lixando para a questão partidária, para a questão da democracia.
Isso não tem importância para ele. A ele só interessam as picuinhas
pessoais.

O Poder Legislativo, de maneira acertada, impõe que as verbas
contempladas no orçamento - aprovado de acordo com emendas
parlamentares - sejam de execução obrigatória. Qual é o aspecto positivo
disso? Acaba com aquilo que o Governador quer: concentrar poder na mão.
E, a fim de cooptar Deputados da base de apoio, libera as verbas de uns e
não libera as de outros. Libera dos que são da base de Governo e não libera
dos que não são. Isso fragiliza a democracia, fragiliza o Poder Legislativo.
Por quê? Porque o Deputado, para ter as suas emendas executadas, tem de
agradar ao Governador. E essa emenda acaba com essa questão, porque,
uma vez contemplado no orçamento, tem execução obrigatória. O Deputado
já não depende do Palácio. Se o Deputado vem aqui representar a sua
região, as suas bases, e consegue aprovar a emenda aqui no Plenário, será
executada, independentemente de ser da Situação ou da Oposição, porque o
interesse público está acima dos partidos.

E o que ele faz? E um Governo de picuinhas. Em vez de mostrar a verdade
para a imprensa, manda divulgar que estão voltando as subvenções sociais.
Ora, a subvenção social, Governador, já está enterrada. E não é porque V.
Exa. quis. E porque esta Casa já não quer mais. E vamos provar. E vamos
insistir dizendo que não há subvenção. Posso dizer, com toda a autoridade,
porque tinha direito a indicar subvenção social e fui o único Deputado desta
Casa que abriu mão de mais de R$180.000,00. Não quis indicar verba de
subvenção social, porque não concordo com ela. Mas isso aqui é diferente. O
que são as subvenções sociais? Recursos alocados no orçamento da
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Assembléia Legislativa, liberado pela Assembléia Legislativa e com as
contas prestadas na Assembléia Legislativa. E assim que era feito. Agora,
não, O dinheiro continua no Tesouro do Estado, na secretaria em que a
emenda tiver efeito, e é liberado pelo Executivo, o que é completamente
diferente de subvenção social. Não existe a menor possibilidade de se tentar
caracterizar uma coisa e outra.

E assim nos Estados Unidos: quando um Deputado consegue aprovar uma
determinada emenda, tem a certeza de que o recurso vai chegar aonde foi
destinado. No Brasil, no entanto, isso não ocorre, porque o orçamento é
autorizativo. O Governador executa o que é do seu interesse político e não
executa o que não é do seu interesse político. Dai porque está tão
preocupado: já não tem como cooptar ninguém pelas emendas, porque, à
medida que aprovarmos, terá de executar. O Executivo tem de cumprir o que
este Poder determina por meio da lei. Não é ele que vai legislar, se bem que
talvez quisesse fazê-lo.

E este o tipo de governo: descomprometido com a verdade, com o
interesse público, com aquilo que é bom para a democracia. Está apenas
preocupado com suas picuinhas, com suas vinganças pessoais, em perseguir
os Deputados da Oposição, em não sancionar os projetos da Oposição,
independentemente de serem bons ou ruins.

Estou me lembrando do projeto do SIAF Cidadão, que aprovamos, mas que
foi vetado pelo Governador. A imprensa, percebendo a situação, "caiu de
pau" em cima dele. Ai, acabou ficando sem jeito e teve de baixar um decreto
para cumprir tudo o que estava determinado em meu projeto, para não ficar
mal, porque a única coisa que lhe importa é a televisão, é o jornal, é estar
aparecendo, mesmo que precise ir ao Senado prestar contas do dinheiro que
liberou para o "Lalau". Não sei se irá, mas espero que sim, pois o "Lalau"
comprou aquele apartamento na época em que o Governador Itamar Franco
era Presidente da República.

Portanto, o que esperamos é que esse Governador comece
verdadeiramente a governar Minas Gerais como estadista, não com
picuinhas pessoais, com falta de verdade.

Por fim, lamentamos que o Prefeito da Capital, o Dr. Célio de Castro, que
se diz socialista, priorize as ações do Governo para a Zona Sul da cidade,
esquecendo-se dos lugares pobres. E um socialista às avessas, que se
preocupa somente com os que têm melhores condições e se esquece dos
mais necessitados. E foi eleito com o titulo de Doutor BH.

Ontem, na Comissão de Saúde, da qual sou Presidente, deparou-se-nos
um episódio dos mais esdrúxulos, dos mais ridículos, posso dizer: o Doutor
6H deixou fechar um núcleo de saúde bucal para deficientes físicos,
alegando que não era prioridade, que preferia atender em sua rede normal.
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Os 1.800 atendimentos feitos no ano passado não têm importância para
ele, que é o Doutor BH. Já vimos os escândalos nas CPI5; agora vem mais
essa.

Seu Secretário Adjunto da Saúde disse que é preciso fazer economia de
recursos, porque quer jogar a responsabilidade para o Estado. Por sua vez, o
Estado diz que a responsabilidade é do município. Enquanto os dois brigam,
o povo passa necessidade. Mas não é somente o pobre, é o deficiente pobre.
E o titulo dele é Doutor 6H. Imagine se não fosse Doutor 6H, Deputado
Ailton Vilela!

Está aí a sociedade, a população reclamando de todos os seus centros de
saúde, nos quais não há atendimento. O representante da Secretaria da
Saúde disse que não estão fechados. "As portas estão abertas?", perguntei.
Disse: 'Sim, as portas estão abertas". "Então, estão atendendo?" "Não, não
estão atendendo, mas as portas estão abertas."

E perguntamos: onde está a coerência desses governantes? E lamentável
que um "socialista", de que duvido, e um "Doutor 8H" se esqueçam dos
pobres, dos mais pobres e, principalmente, negligenciem o atendimento na
área da saúde.

E o pior é a questão da COPASA que foi levantada aqui. Esse Prefeito
"empurrou com a barriga" e não vai resolver esse problema. Sabemos que,
se for rompido esse convênio da COPASA com Belo Horizonte, não só Belo
Horizonte vai sofrer, mas toda a grande BH pagará um preço muito alto. Mas
ele não quis resolver, como é de seu hábito, "empurrando os problemas com
a barriga", não resolvendo e esperando - quem sabe? - que caia uma
solução. Tenho a certeza de que ela virá, porque vamos ganhar a Prefeitura
de Belo Horizonte e solucionaremos aquilo que o Prefeito não teve
competência para resolver. Talvez ele esteja esperando somente isso.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

convidados que nos prestigiam nas galerias, gostaríamos de registrar nos
anais da Assembléia Legislativa um documento que recebemos da Câmara
Municipal de Juiz de Fora. Trata-se da Moção de Apoio n° 88, da presente
legislatura, de iniciativa dos Vereadores Gabriel dos Santos Rocha e Júlio
Carlos Gasparette, aprovada em reunião de Plenário, de 121712000, e que
tem o seguinte conteúdo. (- Lê:)

"Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores da Câmara Municipal
de Juiz de Fora, a nossa luta em defesa da autodeterminação dos povos não
cessa nunca. Ela é resultado das mazelas impostas pelo capitalismo e sua
mais nova modalidade de espoliação internacional, a globalização
econômica, que condena bilhões de seres humanos a sobreviver indignos,
em meio à miséria, á violência e ao desterro.
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Não podemos nos quedar ante a fúria tresloucada de nações

imperialistas e seus exércitos, sempre dispostos e servis aos grandes
interesses dos pequenos grupos econômicos.

A América Latina, em especial, tem sido a vitima predileta da sanha
imperialista. Sobre nós recaem os frutos podres que o grande capital produz:
desemprego em massa, fome, violência e desrespeito à soberania das
nações.

A solidariedade que as nações latino-americanas devem dispensar entre si
é o nosso principal trunfo. Só a nossa capacidade de nos indignarmos com a
opressão das nações amigas é que nos garantirá a nossa unidade e a nossa
força ante o inimigo que nos arrasa, seja com a aparente intromissão técnica
do FMI, seja com a brutal intervenção militar, disfarçada de ação antidroga ou
não, tal qual tem acontecido com a nação colombiana.

Assim, irmanados com as causas de justiça e paz do povo colombiano,
requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que a Câmara Municipal de Juiz de Fora,
obedecendo sua tradição de sempre se manifestar pela autodeterminação
dos povos e contra qualquer ingerência externa nos negócios dos Estados
nacionais, acolha a Carta Aberta ao Congresso e ao Povo dos Estados
Unidos, emitida pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia -
Exército do Povo (FARC-EP), que segue anexa.

Palácio Barbosa Lima, 12 de julho de 2000."
Seguem-se as assinaturas dos Vereadores citados.
Esse documento foi enviado ao Presidente da República, ao Ministro das

Relações Exteriores, aos Lideres dos partidos do Congresso Nacional e da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e à Comissão Internacional da
FARC-EP.

O documento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, do
Exército do Povo Colombiano é o seguinte: (- Lê:)

"Carta aberta ao Congresso e ao povo dos Estados Unidos
Dirigimo-nos a vocês com a certeza de que a solução política ao conflito

social e armado que vive a Colômbia não passa pelo acrescentamento militar
do regime, nem por nenhuma modalidade de intervenção. A causa do conflito
é social, e sua solução, portanto, não pode ser de outra ordem.

Nosso alçamento em armas faz parte do direito universal que assiste aos
povos de se levantar contra a opressão e os regimes injustos. Lutamos por
um novo governo cujo programa seja a justiça social, o direito ao emprego, a
um salário justo, à terra, à moradia, à saúde, à educação. Um governo para
todo o povo e não só para os monopólios, um país sem políticos corruptos e
Forças Armadas garantidoras da soberania e respeitosas dos direitos
humanos.

Os governantes colombianos sempre acharam um pretexto não só para
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responder com violência a essa aspiração do povo, senão para obter o
apoio militar da Casa Branca. Inicialmente foi a luta contra o comunismo,
mas, uma vez desaparecido o poder soviético da cena, o pretexto foi trocado
pela luta antidrogas.

Infelizmente, o governo e o parlamento dos Estados só têm tido ouvidos
para uma das partes em conflito e, por esse motivo, conhecem um panorama
incompleto ou tergiversado da realidade de nosso pais-

0 Plano Colômbia não deve ser aprovado pelo Congresso norte-americano
porque está fundamentado em uma mentirosa exposição de motivos. E um
plano de intervenção militar disfarçado de luta antidrogas, mas com o
agravante de poder conduzir Washington a repetir experiências trágicas do
passado. Resultaria também em extremo paradoxal que grande parte da
ajuda em dólares que eventualmente possa aprovar o Congresso vá parar
nas mãos de um exército que, como o colombiano, tem-se destacado na
violação dos direitos humanos e como promotor de paramilitares, que não só
massacram a população civil indefesa, senão também enviam toneladas de
cocaína aos Estados Unidos.

Queremos que uma delegação do Congresso dos Estados Unidos venha à
Colômbia, mas não à base militar de Três Esquinas, senão à zona de
despejem para que dialogue diretamente conosco e posteriormente
percorramos juntos o Município Cartagena dei Chairá, para que olhem com
seus próprios olhos a realidade que vivem milhares de camponeses pobres,
convertidos pelas necessidades econômicas em cultivadores de cocaína.
Confiram que o narcocultivo tem, num primeiro momento, uma causa social
cuja solução nada tem a ver com mais helicópteros artilhados, fumigações
que destroem nosso ecossistema, sofisticados aparatos de inteligência
técnica, nem com tropas norte-americanas. Reiteramos nossa proposta de
converter o mencionado município em um laboratório de substituição de

1 cultivo de coca, por meio de planos de desenvolvimento e de redenção
social.

Mas, se o que se busca é uma solução de fundo para o flagelo das drogas,
o mundo deve se preparar para maior discussão sobre a conveniência da
legalização de seu consumo como aconteceu com outros flagelos, como o
álcool e o tabaco.

Sobre o particular, anexamos o pronunciamento do Estado-Maior Central
das FARCs, aprovada em seu mais recente Pleno.

Atentas saudações. Secretariado do Estado-Maior das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo. Montanhas da Colômbia, 29
de março de 2000."

a	Lemos este documento porque queremos, sempre, nesta tribuna, ser
defensores reais da democracia, não de democracias adjetivadas, como,
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muitas vezes, vivemos neste mundo ocidental.

Temos muitas maneiras de violação da democracia adjetivada, como o foi
por um dos governos militares deste Pais. Queremos documentos como esse
da guerrilha colombiana, que busca a independência do povo colombiano
contra elites que têm governado aquele país e influído nas decisões
democráticas, não restabelecendo, apesar do voto, uma democracia plena.
Quando lemos esses documentos, embasamo-nos no ponto de vista de ficar
atentos aos acontecimentos internacionais. Por exemplo, no ano passado,
apresentamos um requerimento, que foi aprovado em Plenário, com o
seguinte texto: "Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja enviada à Embaixada da Iugoslávia mensagem de
solidariedade ao seu povoe, em especial, às vítimas da guerra".

Por que fizemos isso? O Exército norte-americano, que, a pretexto do
combate às drogas, busca intervir na Colômbia, aliado a outras forças, fez
intervenção em países como o Iraque e a Iugoslávia. Se, no lraque, houve o
pretexto maior da invasão em um pais vizinho, na eterna luta pelo petróleo,
na Iugoslávia o pretexto foi bem menor. O pretexto de aniquilar e depor o
Presidente Milosevic custou um maior número de vidas e uma destruição
material muito maior do que o Presidente impunha à Iugoslávia. E esse
Exército norte-americano, com os seus aliados, que chamamos desta tribuna
de exército do"condomínio global", invadiu a Iugoslávia, causando danos
graves ao país e ao povo. Esse 'condomínio global" teve muito lucro com a
venda de armamentos bélicos. E a Iugoslávia, que está sendo reconstruída,
utiliza-se dos financiamentos desse capitalismo.

Queria me reportará nossa justificativa, em que fizemos um protesto contra
a invasão de Iugoslávia e manifestamos solidariedade ao povo iugoslavo.
Não concordamos com isso da tribuna e vimos a intromissão daquele
"condomínio global", comandado, quase sempre, pela dupla Estados Unidos
e "mãe Inglaterra" nos países do Terceiro Mundo. Isso se deu em Granada,
na Líbia, no Vietnã e, mais recentemente, no Iraque e na Iugoslávia.
Dizíamos: (- Lê:)

"Este requerimento visa transmitir uma mensagem de solidariedade
humana ao povo iugoslavo, incluindo os habitantes das Repúblicas da Sérvia
e de Montenegro e das províncias autónomas de Voivodina e Kosovo, pelas
atrozes conseqüências do bárbaro e impiedoso massacre promovido por
forças internacionais ao seu país, à revelia de qualquer aval da Organização
das Nações Unidas - ONU -' que, até agora, pressupunha-se o único
organismo legal, civilizado e representativo para tratar de conflitos do
concerto de nações deste planeta".

Naquela oportunidade, o nosso requerimento foi aprovado, e ficamos
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felizes por receber da Embaixada da Iugoslávia, por meio da Presidência
da Assembléia Legislativa, em papel timbrado da Embaixada, datado de
1416199, o seguinte documento: (- Lê:)"llmo. Sr. Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Sr,
Presidente, venho por meio desta cumprimentá-lo e acusar o recebimento de
cópia do Requerimento n° 383199, de autoria do Deputado Márco Regia.
Agradeço imensamente o apoio e a solidariedade desta Assembléia. Sem
mais pelo momento, rogo-lhe que aceite meus elevados protestos de estima
e consideração. Atenciosamente, Dragan Vujnovic, Encarregado de Negócios
da Embaixada da República Federal da Iugoslávia".

Este documento, que tornamos público neste momento, é para mostrar
que, desde o nosso primeiro mandato nesta Assembléia Legislativa, estamos
atentos aos acontecimentos internacionais. Não nos opomos ao mundo
globalizado, fruto do avanço científico e tecnológico da humanidade. Não
aceitamos é o que vem no bojo desse avanço científico e tecnológico, que é
a perversidade da globalização econômica, que impõe um fosso cada vez
maior entre países ricos e pobres, entre o Norte e o Sul. Assim, queremos
demonstrar para Minas Gerais e para os telespectadores da TV Assembléia
que, na Assembléia Legislativa, temos nos comportado, desde o nosso
primeiro mandato, com atenção ao mundo globalizado.

Temos que seguir um paradigma já preconizado pelo célebre Beatle John
Lennon, que dizia: Pense globalmente e atue localmente", Realmente, não
podemos nos ilhar em nossos municípios e em nossas comunidades. Temos
que ter as antenas voltadas para este mundo que evoluiu, científica e
tecnologicamente, mas não podemos aceitar que a nova face do capitalismo,
a nova maquiagem do liberalismo de Adam Smith venha, agora, com a
globalização econômica, estabelecer, cada vez mais, uma maior distância
entre ricos e pobres neste planeta. Muito obrigado.

r Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - Não havendo outros

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.530, originada do
ex-Projeto de Lei n° 307/99, do Deputado Ermano Batista, e sobre o Veto
Total à Proposição de Lei n° 14.519, originada do Projeto de Lei n° 77199, do
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Deputado Wanderley Ávila. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio
Andrade; suplente - Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Hely Tarqüinio; pelo PTB:
efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado Arlen Santiago; pelo
PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Alberto
Pinto Coelho; pelo PPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente -
Deputado Marco Régia. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.551, originada do Projeto de Lei n°
389199, do Deputado Pastor George Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio
Júlio; suplente - Deputado Adelino de Carvalho; pelo PSDB: efetivo -
Deputada Maria OUvia; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PPB: efetivo
Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Nivaldo Andrade; pelo
PPS: efetivo - Deputado Marco Régis; suplente - Deputado Luiz Menezes;
pelo PSD: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputada Elaine
Matozinhos. Designo, A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Sr. Fausto Ferrer Fróes para
Superintendente-Gerar da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-
FHEMIG. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo ;
suplente - Deputado Olinto Godinho; pelo PPB: efetivo - Deputado Nivaldo
Andrade; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo PPS: efetivo -
Deputado Luiz Menezes; suplente - Deputado Marco Régis. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
Prazo de 120 dias, Apurar Denúncias de Irregularidades Envolvendo o
Contrato de Exploração do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro Filho -
TERGIP -, Rodoviária de Belo Horizonte, Mantido entre o Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - e a Empresa ADTER -
Administradora de Terminais Rodoviários S.A., doravante denominada CPI
da Rodoviária, a requerimento do Deputado Durval Angelo e outros, deferido
na reunião ordinária de 91812000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio
Júlio; suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado
Amilcar Martins; suplente - Deputado Mauri Torres; pelo PDT: efetivo -
Deputado Alvaro Antônio; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior;
pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Sebastião
Navarro Vieira; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro; pelo PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho;
suplente - Deputado João Pinto Ribeiro; pelo PT: efetivo - Deputado Ivo José;
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suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. À Área de Apoio às
Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na 452 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.528 e

1.54912000, da Deputada Maria Olivia, e 1.54212000, do Deputado Alvaro
Antônio, com a Emenda n° 1; de Direitos Humanos - aprovação, na 522
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.55312000, dessa Comissão: e de
Meio Ambiente - aprovação, na 432 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n°5 1.523, 1.524, 1.525 e 1.52612000, da Deputada Maria José Haueisen,
1.53012000, do Deputado Miguel Martini, e 1.539 e 1.55512000, da Comissão
de Política Agropecuária e Agroindustrial (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que solicita

a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.08912000. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do Fundo SOMMA, em que solicita

a suspensão de seus trabalhos, uma vez que diversas Prefeituras ainda não
encaminharam a documentação solicitada e devido ao grande volume de
documentos que se encontram em seu poder para serem analisados. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 332199, do Deputado Dimas Rodrigues.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 12 Fase, a Presidência

passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria
constante na pauta. A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum"
para votação, mas o há para a discussão da matéria em pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição

de Lei n° 14.433. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

32 Parte
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação e tendo em

vista que os vetos encontram-se sobrestando as demais matérias da pauta, a
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Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a comunicações e a
pronunciamentos de oradores inscritos.

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

apresentada pela Deputada Elaine Matozinhos - falecimento do Sr. Paulo
Fernandes, ocorrido em 81812000, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de-amanhã ! dia 11,
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Ás nove horas e trinta minutos do dia dois de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Glycon Terra
Pinto, Adelmo Carneiro Leão, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves,
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado
Ivair Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente, Deputado João Leite, procede à leitura da
seguinte correspondência: convite do Centro de Defesa da Cidadania aos
membros desta Comissão para as comemorações que foram realizadas no
último dia 26 de julho; ofício do Promotor de Justiça Rodrigo Cançado Anaya
Rojas, respondendo a solicitação desta Comissão, conforme publicado no
"Diário do Legislativo" de 8/7/2000; oficio do Sr. José Roberto Gonçalves de
Rezende, Ouvidor da Policia, em que encaminha cópias de documentos
relativos ao Sr. Ronaldo Torres de Carvalho, Delegado de Policia, atendendo
a solicitação desta Comissão, conforme publicado no "Diário do Legislativo"
8/7/2000; relatório de visita á penitenciária de Governador Valadares,
encaminhado pelo Pe. Bernardino Ovelar Arzàmendia, da Coordenadoria
Nacional da Pastoral Carcerária, contendo pedido de providências desta
Comissão; fax encaminhado por Subtenentes, Sargentos, Cabos, Soldados e
oficiais do 5 0 Batalhão de Policia de Uberlândia em que solicitam sejam
apurados atos de corrupção do Ten.-Cel. Simil; ofício do Presidente da
Cãmara Municipal de Carandai em que encaminha moção de repúdio
daquela Câmara contra o assassinato bárbaro do Sr. Milton José da Silva por
um soldado e solicitando providências desta Comissão; carta da Sra. Helena
Soares da Cruz em que solicita providências desta Comissão referentes a
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pedido de progressão, do regime fechado para o semi-aberto, de seu
irmão Djalma Soares da Cruz, que se encontra preso na cadeia pública de
Montes Claros, desde setembro de 1997; carta do detento Valdeth Divino
Montez da Luz, em que solicita ajuda desta Comissão para que seja
transferido de Governador Valadares para Belo Horizonte; ofício do Deputado
Alberto Bejani, em que encaminha correspondência do Sr. José Carlos de
Abreu, que solicita apoio para apurar fatos ocorridos, na Delegacia de Policia
de Santa Luzia, com sua filha, Dra. Karine Baião Abreu; fax do Sr. João
Flávio Pereira, em que relata fato e pede providências desta Comissão; oficio
da Promotora Duma Jane Couto Carneiro Santos, de Barbacena, em que
solicita cópia de relatório desta Comissão; carta do detento Marco Antônio
Ferreira da Costa em que solicita auxilio desta Comissão; oficio da Secretaria
de Justiça e de Direitos Humanos contendo resposta ao pedido em favor do
recuperando José Caetano da Silva; carta da Liga Operária e Camponesa e
do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte e Região, em que relatam a
esta Comissão que estão sendo perseguidos em razão das denúncias que
fizeram contra abuso de autoridade, violação de direitos e crime contra a
organização do trabalho e solicitam sejam apuradas irregularidades
relacionadas com o Delegado Paulo Machado, da Polícia Federal, com o Juiz
Wenderson de Souza Lima, de Ribeirão das Neves, e com o Comandante do
130 Batalhão da PMMG, pelas razões que mencionam; carta do Sr. José
Carlos de Abreu, de Ubá, em que relata fato e solicita providências desta
Comissão; fax enviado pela coordenação do acampamento da Liga dos
Camponeses Pobres do Norte de Minas, em que encaminham denúncia e
solicitam providências desta Comissão; oficio do Sr. Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil e Comunicação Social, em que encaminha cópia de
informação prestada pela Secretaria de Cultura a respeito de solicitação
desta Comissão para se criar um Centro de Referência da Cultura e do
Artesanato dos Povos Indígenas de Minas Gerais; ofício da Secretaria
Adjunta de Direitos Humanos encaminhando denúncia do Sr. Luiz Renato
Kaveski contra o Hospital Raul Soares, contra a Prefeitura Municipal e a
Policia Militar de Vespasiano e pedindo providências desta Comissão; cartas
contendo denúncias dos detentos Adelmo Pereira dos Santos e Luiz Carlos
Braga, de Peçanha e Ubá, respectivamente, e solicitando providências desta
Comissão; carta da Sra. Clarina Ribeiro da Costa, de Pirapora, em que
solicita ajuda para seu filho que se encontra detido; cópia de boletim de
ocorrência encaminhada pelo Sargento Abeilardo Luiz de Lima para
conhecimento e providência desta Comissão; cópia de correspondência
encaminhada ao Pe. Bernardino Ovelar Arzamendia, Coordenador Nacional
da Pastoral Carcerária, enviada pela Secretária de Justiça e de Direitos
Humanos. A seguir, a Presidência comunica que o Deputado Adelmo
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Carneiro Leão foi designado relator do Projeto de Lei n° 98012000, no 20
turno. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
João Meio Cruz e Paulo Sérgio da Cunha, que prestarão esclarecimentos
sobre o processo referente às vítimas do acampamento da Vila Bandeira
Vermelha de Betim, e a apreciar a matéria constante na pauta. Dando
prosseguimento, o Presidente, Deputado João Leite, convida a tomar assento
à mesa os Srs. João Meio Cruz e Paulo Sérgio da Cunha e passa a palavra
ao Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que motivou a reunião,
para suas considerações iniciais. Neste momento, o Deputado João Leite
passa a Presidência dos trabalhos ao Deputado Glycon Terra Pinto e retira-
se da reunião. Em seguida, fazem uso da palavra, cada qual por sua vez, os
Deputados presentes e os demais convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Durante a reunião, são formuladas denúncias à Comissão
pelos Srs. Wanderson Antônio Alves, Licinio Bahia, Gerson Lima e Ezio Sena
Cardoso. A seguir, passa-se à fase de discussão e votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer para o 2 0 Turno do Projeto de Lei n° 98012000
na forma do vencido no 1° turno. A seguir, o Presidente submete a discussão
e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 99312000, que é
aprovado. Passa-se à fase de discussão e votação de proposição da
Comissão, quando são aprovados dois requerimentos: o primeiro, do
Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja encaminhada correspondência
à Juiza de Direito da Comarca de Janaúba, manifestando a preocupação
desta Casa com a grave situação do conflito de Cachoeirinha, no Município
de Verdelãndia; o segundo, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que
solicita se encaminhe oficio às Policias Civil e Militar pedindo que encaminhe
a esta Comissão cópias dos inquéritos referentes ao caso da desocupação
do acampamento de sem-terras na Vila Bandeira Vermelha, em Betir'-
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de -
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, 9 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - Elbe Brandão - Adelmo Carneiro

Leão,
ATA DA la REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO EX-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
Às quinze horas e dez minutos do dia oito de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Bené
Guedes, Eduardo Hermeto, Luiz Tadeu Leite e Márcio Kangussu, membros
da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado
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Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ailton Vilela, declara aberta a reunião, informa que não há ata a
ser lida, por ser esta a primeira reunião da Comissão, e que a reunião se
destina ã eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à designação do
relator. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Eduardo Hermeto a atuar
como escrutinador. Procedida a apuração dos votos, é eleito Presidente o
Deputado Bené Guedes, com cinco votos, e Vice-Presidente o Deputado
Eduardo Hermeto, também por unanimidade. O Deputado Aílton Vilela
declara empossado como Presidente o Deputado Bené Guedes e passa-lhe
a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança nele depositada,
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Eduardo Hermeto e
designa como relator da matéria o Deputado Márcio Kangussu. A Presidência
presta alguns esclarecimentos a respeito do prazo de funcionamento da
Comissão e, ouvidas as sugestões, fica definido que as reuniões ordinárias
serão realizadas às terças-feiras, às 15 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada hoje, 8
de agosto, às 15h15min, no Plenarinho III, com a finalidade de discutir e votar
proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu - Aflton

Vilela - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO MICRO

G ERAES
Às quatorze horas e quinze minutos do dia nove de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael, Bilac Pinto,
Dalmo Ribeiro Silva e Geraldo Rezende, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Rafael, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo,
o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Sebastião
Moreira Santos e Henrique Prado Badará, Consultores do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE -; Guilherme Moretzosohn Couto
Coelho e Cynthia Duarte Vilela, advogados da FIEMG; José Carlos Silveira,
Presidente da União dos Varejistas; Hudson Lidio Navarro, Vice-Presidente
da FEDERAMINAS; Márcio Carvalho, Assessor Econômico da FAEMG: e
Ildeu de Oliveira Santos, Presidente da Associação Mineira da Micro,
Pequena e Média Empresas. Presentes, também, os Srs. Saulo Miranda
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Pinto, Coordenador Politico da Federação do Clube de Diretores Lojistas
de Minas Gerais; Olival Gonzaga de Rezende, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais; Edward Stheling e José Francisco Torres Vieira,
respectivamente Consultor e Diretor da Associação dos Lojistas e
Representantes de Móveis de Minas Gerais - ALORMOV -; Zuleika Rocha,
Maria Laura Santos, Adalgiza Maria da Silva, respectivamente, Vice-
Presidente, Executiva da Área Jurídica e Consultora da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte; Antônio Matos e Rossana Barbosa da Silva,
respectivamente, Presidente e Assessora da Associação das Micro e
Pequenas Empresas de MG - AMME -; José Idemauro Goulart, Presidente da
Associação Comercial de Ouro Fino. A Presidência, após as considerações
iniciais, passa a palavra aos convidados acima citados, que, cada um por sua
vez, fazem sua exposição sobre o tema objeto da Comissão. Registra-se,
neste momento, a presença do Deputado Paulo Piau. São abertos os
debates, com a participação dos convidados e dos Deputados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Calmo Ribeiro Silva - Bilac Pinto - Geraldo

Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°498/99

Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 498199, de autoria da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, dispõe sobre as políticas florestal, de proteção
à biodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente, por sua vez, opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que integra seu
parecer.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre a matéria, no que tange aos aspectos
relativos às políticas agropecuária e agroindustrial.

Fundamentação
O Substitutivo n° 2 ao projeto de lei em comento introduz importantes

alterações nas normas que regulam os setores produtivos agropecuário e
agroindustrial, ao inovar o tratamento das áreas denominadas de reserva
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legal e de preservação permanente.

A proposição quer dar às áreas que se enquadram nessa categoria um
novo enfoque, sem descuidar da sua importância para a manutenção de um
meio ambiente mais equilibrado. Dessa forma, tais áreas trarão também
benefícios, e não apenas ônus para os produtores rurais, especialmente nas
pequenas propriedades, muitas vezes inviabilizadas economicamente pelo
alto percentual de terras imobilizadas pelas restrições de uso inerentes às
áreas de reserva legal e de preservação permanente.

O substitutivo pretende permitir a integração parcial dessas terras ao
processo produtivo das pequenas propriedades rurais. Por isso, somos
favoráveis a sua aprovação. Mas ainda persistem, no substitutivo da
Comissão de Meio Ambiente, alguns dispositivos que podem ensejar a
permanência de indesejáveis entraves burocráticos à atividade rural. E por
saber que tais entraves nada contribuem para a recuperação, a conservação
e a preservação do meio ambiente que propomos algumas emendas ao
Substitutivo n° 2, visando a desonerar e facilitar as atividades agropecuárias
em Minas Gerais, principalmente nas pequenas e nas médias propriedades.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 498199,

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, com as seguintes Emendas n°5 1 a 11.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 5 0 a seguinte redação:

"Art. 5° - O poder público criará, no prazo de doze meses,
mecanismos de fomento a:".

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 130 seguinte § 30:
"Art. 13- ..............................................
§ 30 - Para o plantio destinado à recomposição de área de reserva legal o

IEF dispõnibilizará, em seus viveiros, com ânus para os interessados, mudas
de espécies nativas da região.".

EMENDA N°3
Acrescente-se ao art. 22 o seguinte § 2°:
"Art. 22- ..............................................
§ 20 - Protocolado o requerimento de alteração de uso do solo, o IEF

deverá se manifestar no prazo máximo de sessenta dias, após o qual o
produtor rural poderá dar início aos trabalhos, nos estritos limites do pedido,
sem prejuízo das vistorias e das fiscalizações futuras dos órgãos
competentes.".

EMENDA N°4
Suprima-se o parágrafo único do art. 25.
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EMENDA N°5

Acrescentem-se ao art. 27 os seguintes parágrafos:
"Art. 27- .............................................................
§ 1° - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica às florestas

plantadas no sistema "fazendeiro florestal", e a exploração destas será feita
mediante comunicação ao IEF.

§ 20 - O transporte de produtos florestais oriundo de florestas plantadas no
sistema "fazendeiro florestal" deverá estar acompanhado da segunda via da
comunicação ao IEF, devidamente protocolada, e dos respectivos selos, que
serão liberados imediatamente.".

EMENDA N°6
Acrescente-se ao § 1 0 do art. 30 o seguinte inciso IV:
"Art. 30- .................................................................
IV - o produtor rural que produzir carvão vegetal de aproveitamento de

material lenhoso oriundo de desmatamento licenciado.".
EMENDA N°7

Suprima-se o § 2° do art. 30.
EMENDA N°8

Suprima-se do "caput" do art. 38 a expressão "no qual constam valores
mínimos e máximos".

EMENDA N°9
Dê-se ao inciso III do art. 36 a seguinte redação:
"Art. 36- ..........................................................
III - apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de instrumentos,

petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer natureza
utilizados na prática da infração, lavrando-se o respectivo termo, conforme
consta no anexo.".

EMENDA N°10
Dê-se ao § 60 do art. 38 a seguinte redação:

"Art. 38- ........
§ 60 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova

infração da mesma natureza, após ter sido condenado por decisão
administrativa definitiva por infração anterior, no período de doze meses ou
decisão judicial transitada em julgado, para os casos de autuação previstos
no art. 38.".

EMENDA N° 11
Acrescente-se ao § 20 do art. 40 o seguinte inciso VIII:
"Art. 40- .................................................................
§ 2° -	 .........................
VIII - a apresentação de defesa suspende, de imediato, o pagamento da

multa e o embargo e a interdição das atividades na área, salvo se, no auto de
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fiscalização ou de infração, for relatada a possibilidade de grave dano ao
meio ambiente.".

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Paulo Piau, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Márcio Kangussu

- Ailton Vilela.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°902/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 90212000 visa a
instituir o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 301312000, o projeto foi distribuído,
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n° 1, 2 e 3,
que apresentou. Vem agora a proposição a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise visa instituir o Programa Estadual de Incentivo ao

Turismo para o Idoso, concedendo incentivos às empresas ligadas à área de
turismo do Estado para que possam trabalhar com preços e tarifas
diferenciadas para os idosos.

Conforme estabelece a nossa Constituição, cabe ao Estado promover
ações que visem à dignidade e ao bem-estar do idoso. A medida proposta
criará melhores condições para que ele possa viajar e usufruir de todo o
potencial turístico do Estado.

O turismo é, sem dúvida, um meio de favorecer a vida social, e a população
de idosos, no Brasil, é muito expressiva. Trata-se de um mercado consumidor
com forças para incrementar o setor e aumentar o fluxo turístico no Estado,
principalmente na baixa temporada, pois o idoso dispõe de tempo.

A proposição tem indubitável caráter social, e, por isso, entendemos que é
justa e meritória. Entretanto, em razão da necessidade de se fazerem alguns
reparos pontuais, que trarão maior dinamismo ao Programa, estamos
apresentando, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1.

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

90212000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e
pela rejeição das Emendas n os 1 a 3, que, por estarem contempladas no
substitutivo, ficam prejudicadas.

Substitutivo N° 1
Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Programa de Incentivo ao Turismo para o Idoso,
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visando estimular as empresas ligadas à área do turismo no Estado a
operar com produtos tunsticos, com preços e programas diferenciados,
voltados para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos
desta lei.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do ICMS
para até 14% (quatorze por cento) nas operações realizadas no Estado por
agências, equipamentos e serviços de turismo que se enquadrarem no
disposto nesta lei, observados a forma, o prazo e as condições estabelecidas
no regulamento estadual do ICMS.

Parágrafo único - A redução da aliquota de ICMS refere-se,
exclusivamente, às operações realizadas com os idosos, nos termos desta
lei, estando vedada a sua aplicação a qualquer outra operação realizada pela
empresa beneficiária no mesmo período.

Art. 30 - O contribuinte participante do Programa que tenha débito tributário
inscrito em divida ativa até 31 de dezembro de 1998 poderá quitá-lo com
desconto de até 25% (vinte e cinco por cento).

§ 1° - Para obter o beneficio previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte
apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, no prazo de
cinco dias contados após seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do
valor obtido, observada a legislação sobre o pagamento de tributos
estaduais.

§ 2° - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados parceladamente, na
forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 0 deste artigo
importa na confissão do débito tributário.

§ 40 O disposto no "caput" deste artigo não se aplica ao crédito inscrito em
divida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou
simulação pelo sujeito passivo.

§ 50 - As empresas beneficiárias do Programa deverão apresentar,
semestralmente, à Secretaria de Estado do Turismo, certidão negativa de
débito ou de parcelamento de débito, emitido pela Secretaria de Estado da
Fazenda.

Art. 40 - A Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com a
EMBRATUR e a Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI-
MG - formarão a Comissão Técnica de Apoio ao Turismo para o Idoso, que
terá a incumbência de gerenciar o Programa e habilitar as empresas
beneficiárias.

Art. 5 0 - Para habilitar-se a participar do Programa, a empresa interessada
deverá apresentar, para aprovação da Comissão Técnica da Secretaria de
Estado do Turismo, um projeto operacional do qual se constatem os
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seguintes benefícios

- descontos nos preços e nas tarifas de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento);

II - planejamento de atividades adequadas ao idoso;
III - disponibilização de pessoal qualificado para conduzir e acompanhar os

turistas idosos.
Art. 60 - A Comissão Técnica da Secretaria de Estado do Turismo será o

órgão responsável por emitir a certidão às empresas participantes do
Programa, a qual autorizará a concessão, pela Secretaria de Estado da
Fazenda, dos benefícios definidos nesta lei.

Parágrafo único - Da certidão, deverão constar a qualificação da empresa
participante, a qualificação da pessoa beneficiada, o local e a data em que o
beneficio foi concedido e o valor pago pelo produto turístico.

Art. 70 - Somente receberão os incentivos de que tratam esta lei as
empresas ligadas à área de turismo previamente cadastradas e aprovadas
pela EMBRATUR, ABAV e ABCMI Nacional.

Art. 80 - A divulgação do incentivo de que trata esta lei conterá menção ao
apoio institucional do Governo do Estado.

Art. 90 - O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios desta lei,
mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

- multa de até 5.000 (cinco mil) UFIRs;
II - pagamento integral dos tributos de que tratam os arts. 2 0 e 30,

acrescidos dos encargos previstos em lei.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta

dias contados da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Alberto Bejani, relator - Amilcar Martins.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°954/2000
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Projeto de Lei n° 95412000, de autoria do Deputado José Milton, dispõe

sobre o Certificado de Produto Agrícola não Transgênico.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
também opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para que seja apreciado quanto a
suas implicações na política agropecuária e agroindustrial.

Fundamentação



É grande a polêmica sobre a utilização comercial de sementes, grãos e 288
alimentos que tiveram seu material genético alterado por métodos que não
aqueles naturais, denominados "organismos geneticamente modificados -
OGMs -", ou "transgênicos". A legislação federal que regulamenta o assunto,
a Lei n° 8.974, de 1995, determina que a utilização desses produtos no
território nacional depende de parecer prévio da Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança - CTNBi0 -, criada no âmbito do Ministério da Ciência e
Tecnologia.

Ao que se sabe, até o momento, não foram autorizados cultivos comerciais
de plantas transgênicas no País, uma vez que os pedidos feitos à CTNIBio se
referem a plantios experimentais. Recentemente, um navio carregado com
milho proveniente da Argentina foi impedido, por decisão judicial, de
descarregar no porto de Recife, diante da suspeita de o material ser de
origem transgênica, sem a devida autorização daquela comissão.

Há notícias de que alimentos contendo OGMs já se encontram nas
prateleiras dos supermercados das cidades brasileiras. Trata-se de produtos
industrializados, importados, que utilizam em sua formulação ingredientes,
como derivados de soja, milho e outros, oriundos de países que sabidamente
utilizam transgênicos no processo produtivo. Tais produtos, além da
autorização prévia da CTNBio, de acordo com o que determina o Código do
Consumidor, ou mesmo normas estaduais e municipais específicas, como a
Lei n° 13.494, de 51412000, promulgada por esta Assembléia Legislativa,
deveriam ostentar em seus rótulos, de forma visível, a indicação de que
contêm elementos alterados geneticamente em sua composição.

A criação de um Certificado de Produto Agrícola não Transgênico,
conforme se propõe, além dos aspectos de proteção ao consumidor, deve ser
entendida como um instrumento que agrega valor ao produto agrícola,
mesmo antes de sua industrialização. Diante da incerteza existente sobre a
segurança sanitária e ambiental dos OGMs, cria-se um mercado promissor
para o produto que, reconhecidamente, tem sua origem controlada e
garantida como nãotransgênico. Tal mercado, na verdade, já existe, uma vez
que alguns países, notadamente os da Comunidade Européia, estão impondo
sérias restrições à entrada dos transgênicos em seus territórios. Por outro
lado, o Brasil é o único país entre os grandes produtores mundiais de grãos,
grupo que inclui os Estados Unidos da América, a Argentina e o Canadá, em
que o plantio comercial de transgênicos não foi autorizado oficialmente.

Entendemos, assim, que a proposição na forma do Substitutivo n° 1 é
medida bastante louvável para a agricultura mineira. Estamos apresentando,
ao final deste parecer, a Emenda n° 1, com o intuito de aprimorar a redação
do art. 3° do substitutivo, sem alterar substancialmente o seu conteúdo.

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

95412000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - A cada projeto de produção agrícola aprovado e desenvolvido

conforme o disposto nesta lei e em sua regulamentação será concedido, por
safra, um Certificado de Produto Agrícola não Transgênico.".

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Paulo Piau, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Aílton Vilela - João

Batista de Oliveira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 97a REUNIÃO ESPECIAL, EM 101812000
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Sr. Gustavo Afonso Capanema- Entrega de placa -
Palavras do Sr. Pimenta da Veiga - Palavras do Sr. Angelo Oswaldo de
Araújo Santos - Palavras do Sr. Murilo Badarã - Apresentação musical -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Amilcar Martins -

Antônio Júlio - Dimas Rodrigues - João Pinto Ribeiro - Marco Régis - Olinto
Godinho - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 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 Marco Régis, 20-Secretário !!ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário de Estado da
Cultura e Presidente Executivo da Comissão Especial de Comemoração do
Centenário de Nascimento de Gustavo Capanema, representando o
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Pimenta da Veiga ! Ministro de
Estado das Comunicações; Desembargador Rubens Xavier Ferreira,
Presidente em exercício do Tribunal de Justiça; Gustavo Afonso Capanema,
filho do homenageado; Deputado Federal Mário Assad Júnior; Hassan
Gebrin, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ! e Munia
Badarã, ex-Senador da República e orador oficial e Presidente de honra da
Comissão Especial de Comemoração do Centenário de Nascimento de
Gustavo Capanema.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário

do nascimento do ex-Senador Gustavo Capanema.
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Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, que será executado pelo Coral Vozes de Minas, da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, regido pelo maestro Sérgio Canêdo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Foi em meados do século XVII que arribaram  região de Pitangui, no Alto
São Francisco, os bandeirantes paulistas. A procura de riquezas, os
intrépidos desbravadores não se decepcionaram: o ouro era abundante
naquelas plagas, e sua exploração - por mais de um século - fez a alegria da
Coroa Portuguesa. Conta-se que, por ocasião do terremoto de Lisboa, as
reservas auriferas pitanguienses deram contributo respeitável para a
reconstrução da Metrópole.

Esgotado o ouro à flor da terra - porque, em suas entranhas, ele continua
armazenado naqueles rincões privilegiados -, as povoações do vasto território
que integrava o município já se firmavam como centros de importância. Com
classes sociais estratificadas, padrões morais e cívicos exemplares, nível
cultural surpreendentemente elevado para a época, a população de Pitangui
e de suas co-irmãs tudo tinha para contribuir para a construção da Nação
brasileira. E a História isto nos confirmou: ao lado de Dom Pedro 1, no Grito
da Independência, achava-se exatamente um pitanguiense, o Pe. Belchior
Pinheiro de Oliveira, um dos principais conselheiros do Príncipe que se
tornou nosso primeiro Imperador.

Desde então, muito se passou, e o Pe. Belchior hoje descansa, no sono
eterno, sob lápide tumular no adro da venerável Matriz de Pitangui. Mas a
participação regional continuou por meio de uma constelação de homens
ilustres, oriundos de alguns dos principais troncos da mineiridade: assim foi
com Gustavo Capanerna, nascido há cem anos, em Onça de Pitangui, cuja
memória estamos reverenciando na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Foi em 10/8/1900, no aprazível recanto então chamado Onça do Rio São
João Acima, que veio à luz o nosso homenageado. A família, de recursos
modestos, não desmerecia da origem ilustre. Não admira, portanto, que
Capanema tenha recebido dos dignos progenitores aquela noção de nobreza
que nele se aliou à inteligência para transformá-lo num dos maiores
estadistas brasileiros do século XX.

Aos 20 anos, matriculou-se o jovem e idealista Gustavo na Faculdade de
Direito, em Belo Horizonte; formou-se em 1924. Retornando a Pitangui,
militou na advocacia e se dedicou ao magistério. A vocação política se
manifestava, e ele foi eleito Vereador. Seu talento, extrapolando as fronteiras
regionais, trouxe-o de volta a Belo Horizonte, onde foi Oficial de Gabinete do
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Governo Estadual e Secretário do Interior, tendo também exercido as
funções de Interventor Federal.

Diríamos que se encerra aí a fase mineira na trajetória de Gustavo
Capanema. Chamado por Getúlio Vargas para ser Ministro da Educação e
Saúde Pública, em 1934, deu inicio à obra monumental que se iniciou com a
reforma administrativa do Ministério.

Cercado por uma assessoria de alto nível - uma de suas qualidades era
saber reconhecer valores humanos e colocá-los a serviço da causa pública -,
empreendeu, em 1937, a reforma do ensino, que assinalou autêntica
revolução no campo educacional. Incentivou a pesquisa; defendeu a
preservação da memória brasileira - entre suas iniciativas notáveis, está o
órgão que intitulou Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
promoveu a unidade ortográfica da Língua Portuguesa e, no campo da
saúde, criou entidades que falam por si: é o caso do Serviço Nacional de
Tuberculose de Lepra, de Febre Amarela e tantos outros, que vieram a
constituir o Ministério da Saúde.

O trabalho de Capanema à frente do Ministério foi vasto e é bem conhecido
por todos. Resta lembrar que, ao fim do Estado Novo, sua carreira de
estadista evoluiu para a de parlamentar fulgurante e administrador
consciente: por longos anos, ele ilustrou Minas Gerais na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, bem como emprestou seu concurso ao
Tribunal de Contas da União.

Sem exagero, a obra de Capanema foi gigantesca, e esse gigantismo era
impregnado de genialidade. De outra maneira não se explica como esse
homem muito especial tanto pôde fazer pela Nação brasileira. Minas Gerais,
seu Estado de origem, não se poderia omitir no reconhecimento à
personalidade de um de seus maiores filhos. E o que estamos fazendo neste
Plenário, em nome do povo mineiro.

O Palácio da Inconfidência tem sido cenário de demonstração de apreço a
grandes mineiros e brasileiros. Gustavo Capanema, maior entre os grandes,
faz jus à homenagem que lhe é prestada com emoção, admiração e
agradecimento pela Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gustavo Afonso Capanema
Dignas autoridades; Deputado Antônio Júlio, representando o Presidente

da Assembléia; Ministro Pimenta da Veiga, mineiro ilustre, Deputado, filho de
amigo fraterno de meu pai - e por isso eu diria que ele representa não só
Brasília, mas também seu pai, um dos mais fraternos amigos de meu pai;
eminente Senador Murilo Badaró, biógrafo extraordinário da vida de meu pai;
caro Secretário da Cultura; Desembargador Rubens Xavier Ferreira;
Deputados; Presidente da Empresa Brasileira de Correios; ilustres autoridade
que não mencionei; minhas senhoras e meus senhores; há alguns dias, uma
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semana quase, estou em Minas, percorrendo desde Onça de Pitangui,
onde nasceu meu pai, Pitangui, o interior e Belo Horizonte, numa sucessão
de homenagens, da maior categoria, que estão sendo prestadas por ocasião
do centenário de seu nascimento. Essas homenagens, pelo que vejo,
deverão prosseguir. Hoje, realizaram-se inúmeras delas no Rio de Janeiro,
no IFAM.no Palácio da Cultura, hoje denominado Palácio Gustavo
Capanema; na Catedral, onde o Cardeal Dom Serafim pronunciou
maravilhoso discurso sobre a vida de meu pai. Hoje, nesta Assembléia,
inaugura-se um precioso espaço, um espaço de cultura muito próprio, talvez,
da mais importante atividade que meu pai exerceu na vida pública, a
atividade cultural. E nada seria mais próprio, mais "homenageante", pudesse
eu usar a palavra, que a inauguração desse espaço cultural na Assembléia,
onde meu pai, por um lõngo período, como Deputado Federal, como
Senador, como Vereador, foi representante do povo. Aqui é sua origem, é
verdade, e a inauguração desse espaço tem uma conotação muito especial
no tocante á vida do meu pai - a atividade de representante do povo e a
atividade cultural.

Também hoje, numa outra belíssima homenagem, foi lançado um selo que
levará, pelo tempo e pelo espaço, a memória de Capanema. Sem dúvida,
essa é uma das atividades mais importantes de uma nação, preservar a
memória dos seus cidadãos ilustres. Outras solenidades ainda ocorrerão:
amanhã, no Tribunal; no Instituto Histórico; no Senado Federal; enfim, haverá
uma sucessão maravilhosa de homenagens por ocasião do centenário de
seu nascimento. Todos nós deveríamos refletir. Por que tantas homenagens
e tantas palavras gentis e honrosas para Gustavo Capanema? O que fez
para merecer tanto do povo mineiro, do povo de Onça de Pítangui, de
Pitangui, de Belo Horizonte e de Brasília e, agora, do mundo, com esse selo?
O que fez para estar entre os grandes políticos mineiros? Poderia resumir,
dizendo que Capanema foi tudo que um político aspiraria ser. Muito se falou
da sua trajetória política, por um longo período. Capanema iniciou sua vida
pública como Vereador, com 20 anos, e terminou com mais de 80 anos, ao
findar o seu mandato como Senador da República, em 1979. Por um longo
período, exerceu todas as funções que um homem público almejaria, apenas
não foi Presidente da República, embora tenha disputado na convenção, com
Juscelino, uma indicação.

Bastaria isso? Bastaria para Capanema ter percorrido tantos caminhos
para receber tantas honrarias? Essa é outra reflexão que lhes proponho
neste momento. Creio que, mais do que o caminho percorrido e as funções
públicas todas exercidas, o que fez de Capanema um grande homem foi ter
sido um estadista, um idealista extraordinário e um homem de grande
tenacidade e disposição de luta. Com essa disposição de luta, ele tinha uma
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disposição de paz e de conciliação, talvez devido à sua vocação para
pessedista. Diria que Capanema foi um homem de Estado, no sentido de
homem com visão muito à frente dos seus dias e dos acontecimentos, ou
seja, um homem capaz de projetar-se no tempo e de agir em razão dessa
projeção.

Ele foi um patriota, procurava o melhor para o Brasil: um idealista: um
homem que construiu, no Ministério da Educação e da Cultura, muitas coisas
baseadas no ideal de perfeição do homem: um político de incrível tenacidade.
Suas ações revelaram isso o tempo todo. Lembro-me de uma poesia muito
bonita de Fernando Pessoa, que dizia: "Para ser grande, sê inteiro, sê tudo
que és em tudo que fazes". Capanema era assim. Era tudo o que era em
tudo o que fazia. E o fazia com uma disposição de trabalho extraordinária.

O livro que tenho aqui, de autoria do ilustre acadêmico - já nem digo
Senador, mas acadêmico e grande escritor - Murilo Badaró, traz, em seu
prefácio, a transcrição de um depoimento de Carlos Drummond, o grande, o
inestimável amigo de meu pai. A sua frase final diz tudo aquilo que queremos
dizer sobre a tenacidade e a disposição de trabalho de Capanema. Carlos
dizia apenas isto: "Trabalhar foi o seu destino". Essa foi a grande marca já
salientada por mim em alguns discursos em Onça de Pitangui. Capanema
dedicou-se ao trabalho. Agiu como homem de Estado que via muito à frente e
foi um grande idealista. E, porque foi idealista, pôde imaginar uma reforma
completa do ensino. Foi nomeado em 1934, ainda jovem com 34 anos, para
o Ministério da Educação. Era um Ministério recém criado, com pouco tempo
de existência. Por lá havia passado seu primo, o também grande mineiro
Francisco Campos. Que beleza: esse Ministério teve Francisco Campos por
algum tempo e Gustavo Capanema por mais de 11 anos, quase 12 anos.
Mas foi o idealismo de Capanema que permitiu que ele fizesse a reforma da
educação do Pais, com aquele sentido deu à Lei Orgânica do Ensino, uma
das grandes leis do Pais relativas ao ensino. E que Capanema, idealista, quis
criar um homem culturalmente perfeito, um homem fiel aos seus maiores
valores. Capanema era um humanista e procurou, na reforma do ensino,
fazer com que os estudos da latinidade e da filosofia permitissem ao homem
chegar perto da perfeição, dos ideais que fazem com que ele sela realmente
grande. A reforma foi toda imbuída dessa mensagem, e ali estava o grande
idealismo de Capanema.

Capanema foi idealista como congressista. Quando foi relator da
Constituição de 1946, mais do que escrever, redigir, colocar ponto-e-vírgula
nessa Constituição, trouxe idéias, ideais. E não é à toa que a Carta de 1946 é
considerada uma das grandes Constituições do Pais. Por toda a sua vida
pública, Capanema foi um idealista. Mas ele não era um idealista que pairava
nas altitudes, que nascera em Onça, uma pequena cidade, e que não tinha
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noção exata sobre o que era o Brasil. Aos poucos, foi convivendo com a
realidade, vendo o que era possível fazer de melhor pelo Brasil e
desenvolvendo em si esse ideal.

Como eu dizia, Capanema era também um homem prático. Talvez essa
tenha sido um das características mais importantes da sua atividade no
Ministério da Cultura. Quando foi Ministro de Vargas - é importante destacar
esse fato - no período do Estado Novo e anterior ao Estado Novo, num
momento da história que hoje se questiona, num momento raro em toda a
história do mundo, no momento da Segunda Guerra Mundial, talvez a maior
catástrofe da história da humanidade - e o Brasil dela participou -, em que
morreram 50 milhões de pessoas, em que foram lançadas duas bombas
atômicas - e que nunca mais isso se repita-, nesse período de extremismos,
todo o mundo estava exaltado. Havia homens como Vargas pelo mundo
inteiro: na Argentina, em Portugal, na Espanha e também nos Estados
Unidos, onde se perpetuava Roosevelt, eleito e reeleito sem parar - sendo
necessária, aliás, a mudança da Constituição, para se impedir isso -, e
também Churchil.

Era um momento difícil da história do Brasil, e as ideologias conflitavam-se.
Em seu gabinete, com todo o idealismo que mencionei, trazendo figuras
extraordinárias e opostas, Capanema conseguiu a todos conciliar. Havia uma
bela corrente católica, liderada por Alceu de Amoroso Lima, e lá estavam o
Padre Franca e, como bem lembrou hoje o Cardeal, o Padre Serafim Leite,
que pôde escrever a História da Companhia de Jesus, um dos maiores
tratados já escritos sobre toda a Companhia de Santo Inácio de Loyola. Eles
exerceram muita influência na época, e meu pai era católico. Por outro lado,
ali estava também o grande Oscar Niemeyer, vivo até hoje, comunista
convicto e ateu inquestionável. Como conciliar Alceu Amoroso Lima, Padre
Franca e Padre Serafim Leite, com Oscar, Portinari e Carlos Drummond de
Andrade, caracterizando-se esses três últimos por suas ideologias muito
nítidas e marcadas. Oscar Niemeyer nunca abriu mão de suas convicções
políticas, por idealismo. Entretanto, Capanema conseguiu conciliar todas
essas doutrinas e convicções, conseguindo fazer do Ministério da Cultura
uma das coisas mais extraordinárias na história da cultura brasileira.

Alceu de Amoroso Lima qualificou Capanema como um Príncipe da
Renascença. Capanema não era Ministro da Cultura, mas da Educação e da
Saúde, mas fez surgir o Ministério da Cultura no momento em que exercia
aquela pasta. Ali estavam homens do maior quilate e inteligência, como Alceu
de Amoroso Lima e Lourenço Filho. Todos conviveram, se somaram e
permitiram que esse Ministério se tornasse um exemplo para a cultura
nacional e um grande definidor do sentido da modernidade brasileira. Esse
espirito prático e de conciliação de Capanema permitiu que seu idealismo
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prosperasse. Talvez o grande momento de sua vida, pelo que vejo em
todos os pronunciamentos, tenha sido quando participou da Pasta da
Educação.

Mas Capanema foi também - e aqui estamos em uma Assembléia - um
parlamentar extraordinário. Entre seus discursos está um muito especial, feito
por ocasião do falecimento de Getúlio Vargas, o qual se encontra classificado
como um dos três grandes discursos da oratória parlamentar brasileira. Célio
Borja, mineiro ilustre, Presidente da Cámara, fez um largo estudo sobre a
oratória parlamentar brasileira e, entre os três discursos considerados os
melhores, desde o parlamento imperial até hoje, está esse discurso de
Gustavo Capanema. Foi na Câmara, talvez, que Capanema encontrou o
ambiente de que mais gostou. O Senado o acolheu, mas a Câmara respira o
povo, o Senado é mais fechado. Todos se lembram da bela imagem de
Oscar Niemeyer ao construir o prédio da Câmara dos Deputados aberto para
o público, e o do Senado fechado, porque representa a Federação, e a
Câmara representa o povo. Foi na Câmara, por mais de 30 anos, que
Capanema também manifestou sua vocação pública, por isso, dizia, as
homenagens que aqui se prestam sugerem uma reflexão não só sobre a
obra. E não quero esmiuçar, tanto se tem dito, tanto se tem falado, que não
quero enfatizar o óbvio, quero apenas destacar características do homem
público. E dizer mais: neste momento, hoje, em que se presta homenagem à
ação, à atividade e ao legado político cultural de Gustavo Capanema,
participamos de um dos momentos mais importantes da cidadania, quando
se procura manter, restabelecer e fixar a memória de um País, de um Estado,
de uma cidade, para que a obra de seus cidadãos não desapareça. Dizia
outro dia, em Onça de Pitangui, que uma nação não é o hoje, a nação não é
o ontem, a nação é toda uma história, é toda a vida de seus cidadãos e toda
a sua obra. E se isso não for respeitado, se isso não for enfatizado, a nação
não existe, há apenas um povo, um amontoado, a nação é um conjunto de
tradições, de hábitos, é uma tendência. E hoje, quando lembramos a ação de
Gustavo Capanema, procuramos lembrar de uma atividade e de um homem
que muito engrandeceram não só Minas Gerais, Minas das tradições de
liberdade e de cultura, mas também a todo o nosso Brasil.

Este momento é especial, diria que é o momento da memória, e é por isso
que a solenidade tem um sentido de patriotismo, de civismo, de mineiridade,
de primeira categoria. E, talvez, por esse aspecto, sinta-me
extraordinariamente confortado. Agradeço todas as homenagens que são
prestadas, todos os pronunciamentos que são feitos, já não tenho como
rememorar um por um, a não ser como fiz no princípio. Mas, sobretudo, Sr.
Presidente, presto-lhe a homenagem pela memória que procura reverenciar e
a todos pela preservação da memória de nosso Pais, de nossa Minas Gerais,
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de Pitangui e do povo mineiro. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Gustavo

Afonso Capanema placa alusiva a esta comemoração, com os seguintes
dizeres: (- Lê:)

"Ao ensejo do centenário de nascimento de Gustavo Capanema, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais reverencia sua memória
em reunião especial destinada a evocar a sua contribuição à Pátria brasileira.
Seu nome permanece, para as gerações que o sucederam, como sinônimo
de dedicação à causa pública e de incentivo às manifestações culturais. Belo
Horizonte, 10 de agosto de 2000. Deputado Anderson Adauto - Presidente.".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Pimenta da Veiga

Exmos. Srs. Presidente em exercício da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, Deputado Antônio Júlio; Secretário de Estado da Cultura, Angelo
Oswaldo, aqui representando o Governador do Estado; Desembargador
Rubens Xavier Ferreira. Presidente em exercício do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais; prezado Dr. Gustavo Afonso Capanema, filho do
homenageado; Sr. Deputado Mário Assad Filho, Sr. Presidente da Empresa
Brasileira de Correios, Hassan Gebrin; prezado acadêmico Murilo Badaró,
Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, Srs. Diretores e funcionários da Empresa de
Correios, minhas caras senhoras, meus senhores, na verdade estou aqui
nesta noite numa múltipla função, numa condição plural. Aqui estou
certamente como representante de Minas Gerais na Câmara Federal. Estou
também como Ministro de Estado das Comunicações. Mas estou, sem
dúvida, como filho de um grande amigo de Gustavo Capanema, que
certamente, se pudesse, estaria muito satisfeito com essa representação.

Aqui estamos para prestar justa homenagem a um dos maiores vultos da
história de nosso Estado. A Empresa Brasileira de Correios tem a notável

' tradição de a cada ano homenagear com a edição de selos a memória de
grandes vultos do nosso País, de outros países ou instituições públicas e
privadas. Por isso, foi feita a edição desse selo, que procura perenizar a
memória de Gustavo Capanema. E uma homenagem singela, mas que tem
um grande alcance, porque essa estampilha não ficará restrita às prateleiras
dos Correios, mas circulará por todas as cidades, por todos os Estados e até
no exterior.

Gustavo Capanema merece uma homenagem como esta e merece muito
mais. E bom que tenhamos os registros da história, que nos trazem a
grandiosidade da figura de Gustavo Capanema, cuja biografia não vou aqui

a procurar resumir. Não vou fazê-lo, primeiro, porque acabamos de ouvir quem
com ele conviveu por toda a vida, quem lhe conheceu a intimidade e que nos
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produziu, em sua brilhante oratória, um resumo magistral de sua vida.
Não vou fazê-lo ainda porque, em seguida, vamos ouvir o seu biógrafo: o ex-
Senador Murilo Badaró.

Quero apenas destacar dois aspectos. O primeiro é que Gustavo
Capanema foi uma personalidade eclética: político, administrador,
acadêmico, com sucesso em todas essas vertentes, um pranteado político,
que, com suas posições e idéias, marcou o seu tempo. Compreendeu que a
ação pública, sobretudo a administração pública, não é tarefa para um s6
homem. Exatamente por isso, buscou cercar-se dos melhores de seu tempo.
Ao redor de Capanema, vicejaram algumas das principais figuras não apenas
de nosso tempo, mas alguns dos destaques permanentes da cultura
brasileira, não por acaso, mas porque Capanema soube identificá-los e
estimulá-los em sua trajetória. Como acadêmico, produziu uma das páginas
mais notáveis do saber em Minas e no Brasil. Mas quero, ainda, destacar um
segundo aspecto. Capanema não foi apenas esse político extraordinário,
esse administrador insuperável, esse acadêmico genial. Na verdade,
Capanema foi um revolucionário porque, nas funções que ocupou, com a
cordialidade de suas palavras, com o seu trato sempre profundamente
ameno, produziu revoluções. Revolucionou a educação. Ninguém, nem antes
nem depois de Capanema, conseguiu marcar tão fortemente o sistema
educacional brasileiro como em seu período como Ministro de Estado. Criou
o Instituto Nacional do Livro, criou a Universidade do Brasil, criou o ensino
técnico, formatou a defesa do patrimônio histórico e, com suas campanhas
sanitárias, provocou uma revolução na saúde. E por isso, minhas senhoras e
meus senhores, que, agradecendo o registro que a história nos faz, que nos
permite conhecer biografias como esta, tenho que dizer que Capanema é,
dos brasileiros, para nós, mineiros, em especial, o melhor exemplo. E a ele
que devemos seguir. São os seus ensinamentos que devemos copiar, porque
o que fez a grandeza de Minas não foram as obras materiais, por mais
importantes que tenham sido. A grandeza de Minas veio da ação de seus
homens públicos, homens que construíram sua vida com ética, com firmeza e
idealismo.

Quero estender esta homenagem a Gustavo Capanema a toda a sua
família, a seus descendentes e a seus ascendentes. Como Ministro da
Educação, tenho de homenagear, nesta noite, o avô de Gustavo Capanema,
Barão de Capanema, pioneiro da telegrafia - a primeira linha telegráfica no
País foi construída por ele. Por isso, talvez, buscando nas origens mais
remotas de sua família esse pioneirismo, marcante em toda a sua vida,
Capanema pôde nos legar tudo o que nos deixou. Cumprimento seus
familiares, cumprimento seus descendentes e saúdo os mineiros por terem
podido conviver com alguém da estatura de Gustavo Capanema. Muito
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obrigado.

Palavras do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, pessoa profundamente ligada à

região de Pitangui, terra natal do Senador Gustavo Capanema, demais
autoridades presentes, senhoras e senhores, cumpre-me trazer a palavra do
Governador Itamar Franco e do Governo do Estado de Minas Gerais, que,
desde o primeiro momento, empenharam-se nas celebrações, no ano 2000,
do centenário de duas figuras tutelares da cultura e da política de Minas
Gerais: Gustavo Capanema e Mílton Campos.

Nesta semana temos essas duas marcas. Hoje, dia 10, comemoram-se os
100 anos de nascimento de Gustavo Capanema, e, na próxima semana, dia
16, o centenário de nascimento de Milton Campos. Por isso mesmo, no final
do ano passado, Itamar Franco decretou 2000 o Ano da Cultura em Minas
Gerais. Em seguida, em 21 de abril, em Ouro Preto, assinou dois decretos
constituindo as comissões que se têm encarregado dessas celebrações: a
Comissão Capanema, tendo à sua frente o Senador Murilo Badaró, que
acaba de publicar esplêndida biografia do homenageado, e a Comissão
Milton Campos, presidida pelo jurista Raul Machado Horta. Procuramos
irradiar na vida mineira e no campo da educação, da cultura, do civismo e da
consciência dos valores de nosso Estado o legado rico de atualidade do
Senador Gustavo Capanema e do Governador Mílton Campos.

Gustavo Capanema deixa uma marca toda especial, e é bom que ela seja
evocada neste tempo, porque, da sua geração de grandes homens públicos,
dessa geração de políticos mineiros notáveis do século, já temos uma
distância critica para enxergarmos no contexto deste século e na legião
desses homens que se devotaram à causa pública a presença singular de
Gustavo Capanema, pelo que se dedicou à cultura.

Ele poderia ter sido Governador de Minas Gerais e o foi por 100 dias. Mas
foi como Ministro da Cultura, sendo Ministro da Educação e da Saúde, que se
inscreveu definitivamente na história do Brasil. Hoje à tarde, como membro
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural ligado ao IPHAN, do
Ministério da Cultura, organismo criado por Gustavo Capanema em 1936,
para o qual convocou outro mineiro exemplar, Rodrigo Meio Franco de
Andrade, participei da reunião do Conselho. Naquele colegiado que acolhe
representantes dos diversos Estados brasileiros, sentimo-nos quase como
uma assembléia cultural do País. Lá, víamos as referências a Gustavo
Capanema pelo seu compromisso com a cultura, com a identidade brasileira,
com as marcas profundas do ser brasileiro. Foi pela obra de Capanema que
o Brasil começou a identificar porque somos Brasil e o que é ser brasileiro.

Nessa reunião do Conselho - quero por fim fazer esse registro - pude
apresentar ao Sr. Ministro da Cultura; ao Secretário de Patrimônio, Museus e
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Artes Plásticas, que é o nosso conterrâneo, Otávio Elisio Alves de Brito, e
é o Presidente do IPHAN, um projeto de restauração da antiga casa de
câmara de Pitangui. que é o museu histórico criado ao tempo do Ministro
Gustavo Capanema. E uma casa tombada pelo IPHAN ao tempo também de
Gustavo Capanema. Pude entregar o projeto de restauração desse museu,
que se acha em péssima situação, com um oficio apresentado pela
sociedade de amigos de Pitangui e por sua Presidente, Rosana Ross
Romano Lopes, que se encontra aqui presente.

Naquele momento, o Ministro da Cultura, o Secretário do Patrimônio e o
Presidente do IPHAN anunciaram o patrocínio do Ministério da Cultura para
restauração dessa casa em Pitangui. E uma medida muito significativa, pois
trata-se de um museu histórico com peças de escultura e outras peças de
arte da região de Pitangui, com um arquivo documental da maior importância,
guardando, inclusive, os testamentos de D. Joaquina do Pompéu e de O.
Maria Tangará, duas grandes matriarcas da história mineira. Esse museu
deverá ser restaurado como um emblema do centenário de Gustavo
Capanema.

O Governo de Minas participa, com grande satisfação, de tudo, pois isso
vem levantar ainda mais a nossa consciência dos valores permanentes de
Minas Gerais. O Governador Itamar Franco, que foi companheiro de Gustavo
Capanema no Senado Federal, entre 1975 e 1979, tem apreço especial por
essa herança de Capanema. Por isso, tem todo empenho nessas
comemorações, que levaremos à frente ainda com uma série de eventos e
iniciativas que produzirão, de fato, essa grande marca na cidadania do
mineiro e o nosso compromisso com os valores da cultura e da educação.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Murilo Badarã
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, demais autoridades presentes,

senhoras e senhores, cabe-me, na condição de Presidente de honra da
Comissão Especial para as comemorações do centenário de Gustavo
Capanema, dizer-lhes, em rápidas palavras, o significado desta sessão.
Quero dizer que ocupo esta tribuna sob o impacto de uma forte emoção.
Aqui, nesta Casa, por oito anos, fui Deputado Estadual, representando um
das mais pobres e sofridas regiões do Estado, o vale do Jequitinhonha.
Freqüentei muito esta tribuna e, por uma circunstância que ocorre muito na
vida dos políticos, ousei defender os pontos de vista do Governo e os da
Oposição. Aqui comecei quando Bias Fortes era Governador. Enfrentamos,
era o mais novo Deputado da Assembléia, a aguerrida Bancada da UDN,
composta de homens notáveis, juristas eméritos e oradores eloqüentes.

Com a eleição de Minas, fui para a Oposição. Era o Líder do PSD.
Freqüentei esta tribuna, defendendo pontos de vista que, em nossa opinião,
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eram os que mais convinham a Minas. E foi naquele tempo que
enfrentamos os tormentosos dias de 1964. Foi, na velha casa da Rua
Tamóios, depois do incêndio que destruiu a velha casa do Senado mineiro,
na Praça Afonso Arinos, que tive oportunidade, no dia 416164, de ocupar a
tribuna, e isso talvez tenha sido o mais alto momento da minha vida
parlamentar, para protestar contra a cassação de Juscelino Kubitschek, num
discurso publicado com o titulo "Protesto de uma Geração". E natural que,
voltando a esta Casa e a esta tribuna, seja eu dominado por esta enorme
emoção, a que se acresce uma outra, ou seja, a de falar aqui, na qualidade
de Presidente da comissão especial organizada pelo Governador Itamar
Franco para as comemorações do centenário desse extraordinário vulto da
política brasileira, um mineiro que, saído de Onça de Pitangui, assombrou o
Brasil, pelo porte de seu talento e pelo grau de profundidade das reformas e
das transformações que realizou no País.

Devo-lhes dizer que, no início do ano passado, dirigi uma carta ao
Governador Itamar Franco, assinalando que, neste ano 2000,
comemoraríamos dois centenários importantíssimos, o de Milton Campos e o
de Capanema. O Governador, rapidamente, percebeu a importância do fato
e, com a colaboração prestimosa de Angelo Oswaldo, que hoje é uma
espécie de guardião da memória de Minas, tal o trabalho que vem
desenvolvendo para preservar o nosso patrimônio, conseguimos organizar
essa série de eventos, tanto para Milton Campos quanto para Capanema. E
não há medida para isso, porque tudo que se disser, tudo que se fizer, tudo
que ser recordar, tudo que se previa para o futuro, é pouco diante da
portentosa significação dessas duas figuras.

Acho que não devo cansá-los muito, porque, de resto, já se disse muita
coisa sobre Capanema. Aqui, hoje está seu filho, esse notável advogado, que
carrega o orgulho de ser filho de um homem ilustre e, ao mesmo tempo,
continua mantendo a tradição de bom gosto pelas letras, pelas artes e pela
cultura.

Pimenta da Veiga teve a percepção cívica da importância do ato, ao
acionar o seu Ministério para o lançamento do selo comemorativo, O
Presidente da Assembléia, sensível ao dar a esse espaço cultural o nome de
Gustavo Capanema. O que poderíamos falar sobre o Capanema depois de
tudo que já foi dito? Um homem de Estado? O Gustavo já falou. Mas eu
gostaria de dizer uma coisa interessante. Eu, que pesquisei profundamente
nos arquivos da Fundação Getúlio Vargas, os documentos de Capanema,
encontrei coisas, e talvez seja sobre isso que deva falar. Capanema teve a
premonição perfeita de sua glória. Organizou seu arquivo com a ajuda de
Carlos Drummond de Andrade e Vitor Nunes Leal durante muitos anos.
Selecionou tudo, catalogou em pastas, e fez mais: ao doar o arquivo ao
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Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas -
CPDOC -, Capanema,fez o que hoje se denomina um "meta arquivo", ou
seja, uma série de instruções para os pesquisadores que fossem trabalhar
com esse documento. E uma coisa extraordinária. A maior parte dos
documentos da Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC, de políticos, entre os
quais Getúlio Vargas, Filinto Miler e tantos outros, não ultrapassam 10.000
documentos. São 5.000, 3.000, 2.000, 10.000. O de Capanema chegou à
marca de 200.000 documentos, mostrando todo o itinerário de sua longa vida
pública, e hoje, para se entender e se compreender a obra de Capanema,
existem, na Fundação Getúlio Vargas, vários especialistas em diversos
setores.

Aqui compareceu, em Belo Horizonte, num seminário programado pela
UFMG, a Profa. ngela de Castro Gomes. Essa professora especializou-se
na correspondê r cia sentimental de Capanema, a correspondência trocada
entre ele e intelectuais, respondendo, escrevendo cartas de políticos, pedidos
de toda natureza. Tudo isso serviu para ela compor uma tese que será dada
à luz no fim do ano sobre essa faceta especial desse arquivo de Capanema.

Um homem de Estado, um intelectual, são facetas que compõem com o
político uma personalidade inteiriça. Em 1924, depois de ganhar o Prêmio Rio
Branco na Faculdade de Direito, atribuído àqueles alunos que conseguem
distinção em todas as matérias do 1 0 ao 50 ano, Capanema vai para Pitangui.
Imaginem o que era Pitangui em 1924. Era uma pequena "urbs". Hoje é uma
cidade de um porte maior, mas ainda guarda aquelas mesmas características
da velha Pitangui, a 7 cidade mais antiga de Minas, tão próxima da velha
Minas Novas, a ga cidade mais antiga de Minas. Capanema, já tendo
participado aqui, como estudante de Direito, do grupo de intelectuais da Rua
da Bahia, a fantástica geração de 1930 - Capanema, Mário Casassanta,
Abgar Renault, Milton Campos e tantos outros que a memória no momento
não me socorre - chega a Pitangui e começa a mostrar a sua faceta
revolucionária. Ele aderiu completamente ao modernismo, lançou um jornal,
elegeu-se Vereador, O Prof. Onofre Mendes Júnior, o nosso velho professor
da Faculdade de Direito, fez um discurso, quando retorna já como Oficial de
Gabinete do Olegário Maciel, dizendo essa coisa extraordinária. Falava dos
serões de Capanema, ou seja, quando reunia, em torno da sua mesa de
trabalho, no Hotel do Lincoln, em Pitangui, os jovens daquela cidade, para
que todos o ouvissem ler as obras dos modernistas. Ele ensinava àquelas
vocações de poeta e de escritores o verso e a rima livres e a criação artistica
sem nenhum constrangimento do classissismo. Já ai apontava o homem
destinado a reformar e a modificar. A ida de Capanema para o Governo de
Minas terá sido talvez um acidente. O jornalista Carlos Castelo Branco, o
Castelinho, disse que o Capanema informou-lhe a resposta ao ser indagado
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por que não foi Governador de Minas naquele episódio em que Getúlio
escolhia entre Valadares e Capanema. Getúlio, em seu diário, aponta uma
circunstância muito própria do seu interesse pessoal. Getúlio disse: "Se
nomeio o Capanema, o Osvaldo Aranha rompe comigo, perco o apoio do
Virgílio de Meio Franco e, por conseqüência, do Afrânio de Meio Franco. Se
nomeio o Virgílio, o Flores da Cunha rompe comigo". Getúlio tinha mais medo
do rompimento do Flores da Cunha que do Virgílio e do Afonso Arinos de
Meio Franco. Capanema disse ao Castelinho: "Não fui interventor porque não
tive a ousadia". E essa palavra ficava balançando em meu cérebro. Eu
tentava identificar, nesse trabalho biográfico que fiz sobre Capanema, qual o
significado dessa palavra ousadia. Pude descobrir esse enigma. Uma das
características mais impressionantes da personalidade do Capanema é a sua
desambição. Ele nunca avançou o sinal e nunca postulou além de seus
limites. Por isso, não terá cedido naqueles valores e naqueles princípios,
perdendo a interventoria. Bendita a hora em que perdeu a interventoria,
porque, no Ministério da Educação e Saúde, pôde realizar essa obra que o
levou à imortalidade e que o transformou em um ponto de referência para a
memória nacional.

Depois do tanto que já foi dito sobre Capanema, falarei sobre o orador
Gustavo Capanema. Dizia ao Gustavo, seu filho, que não terá tido, como eu,
como o Pimenta e como o Roberto Luiz Soares, Deputado do PSD, e tantos
outros, a oportunidade de ouvir alguns espetáculos "tribunissimos" do
Capanema. O que é o grande orador? E o homem que vai à tribuna
assentado em idéias bem sedimentadas. Ele pode, eventualmente, tomar
idéias emprestadas, mas aquelas idéias que dão o laço cultural fazem dele o
grande orador. O grande orador faia com estilo claro e alto: tão claro, que
todos podem entendê-lo; tão alto, que aqueles que o entendem podem
aproveitar algo. Capanema fazia do discurso uma espécie de peça sinfônica.
O que é uma peça sinfônica? Ela tem a entrada, os crescendos, os
diminuendos, os maestosos, os pianissimos e os braços do maestro, largos e
fluentes a indicar os compassos que marcam o ritmo dinãmico das grandes
orquestras.

O discurso de Capanema era, mais ou menos, assim. A voz saia, dando
melodia musical às palavras; seus braços abriam-se, e suas mãos,
compridas e largas, se justapunham à palavra para configurar a cena, que
persuadia, comovia, exaltava, criticava. Era um espetáculo extraordinário o
espetáculo "tribunístico" dado por Gustavo Capanema. Como um estatuário,
ele cinzelava as frases e eternizava os momentos como um poeta. De certa
forma, políticos e poetas estão muito próximos, separados por uma linha
tênue. Ambos, não raro, costumam estar freqüentando o mesmo pais dos
sonhos.
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Capanema, no dia em que foi saudar a memória de Juscelino

Kubitschek no Senado, dizia: Estou com medo da tribuna hoje. Sempre tive
medo da tribuna". Por que Capanema tinha medo da tribuna? Várias vezes,
eu o vi subirá tribuna com o senho carregado de tensão. Por quê? Porque só
os grandes oradores sabem da responsabilidade que é subirá tribuna. Como
dizia o Pe. Antônio Vieira, "é uma altura que significa um precipício".
Capanema era diferente dos outros, desses que falam sem nenhuma
responsabilidade, dessa logomaquia irresponsável, dessa parolagem pueril,
oradores que não falam nada e pronunciam palavras desataviadas, sem
conceitos e, pior do que tudo, agredindo desapiedadamente o vernáculo.
Esse não é um orador. E apenas um falastrão a mais, desses que tanto
freqüentam as nossas pelejas cívicas.

Mas Capanema, não, O seu discurso era uma peça preparada, como se
fizesse parte de um mosaico integrado peça por peça, compondo aquilo que
eu chamaria de uma verdadeira sinfonia. Era como se fosse um ator
representando uma cena teatral. Na madrugada do dia 2518154, depois de
semanas e semanas de tensão na Câmara dos Deputados, enfrentando uma
saraivada de golpes de toda a natureza, Capanema recebe a noticia do
suicídio de Vargas. Já no dia 24 de agosto, ele havia comparecido à tribuna
da Câmara dos Deputados para defender Vargas das tentativas de deposição
por parte da Bancada da UDN. E é bom que se diga que essa Bancada era
composta de luminares, homens radicais e apaixonados, que também
pensavam estar servindo ao Brasil. Mesmo assim, enfrentou a pena verrina
de Carlos Lacerda, nessa época ainda não Deputado, mas jornalista, que
usava de seu extraordinário poder verbal na tentativa de derrubar o Governo
de Vargas e teve aquela atitude dos grandes homens, dos grandes
estadistas, que são capazes de dar a mão ao adversário, mesmo correndo o
risco de desagradar a prosélitos e companheiros. Nesses dias tormentosos,
ele fala de Carlos Lacerda. Notem o que é um grande homem: no dia 6 de
agosto, depois de enfrentar os golpes de toda a natureza que lhe acestavam,
na tribuna, os Deputados de oposição a Vargas, rebatendo-as, como um
espadachim, golpe a golpe, com rasgos de inteligência e talento, Capanemà
teve uma palavra para Carlos Lacerda, exatamente após o atentado que o
vitimou na Rua Antônio Elheiros: "O Sr. Carlos Lacerda merece o meu maior
respeito na sua vida e na sua liberdade Justamente porque ele é esse tenaz
lutador; justamente porque ele toma essa atitude tão dura e corajosa, apesar
de, muitas vezes, tão injusta contra os valores e as pessoas que estou
defendendo; justamente por isso é que merece, diária e constantemente, o
meu mais escrupuloso respeito à sua liberdade e à sua vida". Esse é o
grande orador.

Lembro-me bem - e desculpem-me se faço essa digressão, apenas para
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quebrar um pouco a dureza de uma reunião que cansa pelo excesso de
palavras - de que Capanema foi o orador na inauguração da estátua do
monumento em homenagem a João Pinheiro, em frente à Faculdade de
Direito. Já freqüentei, nos tempos de estudante, alguns palcos e compreendo
bem o que é um artista dramático; sem querer sê-[o, Capanema conseguiu,
com sua palavra justaposta ao gesto, sobretudo a palavra que evangelizava
justaposta à ação que praticava, um milagre extraordinário, no momento em
que iria discursar em homenagem a João Pinheiro. Havia um grupo em torno
do monumento, e todos ouvíamos o orador, que começava a falar à sua
maneira. Era um espetáculo deslumbrante a palavra de Capanema. De
repente, o céu enegreceu, e deslizou uma enorme tempestade sobre os
presentes. Curiosamente, Capanema continuou falando. A chuva não o
perturbou. Parece que o que caía sobre sua cabeça lhe dava mais impulso e
energia para prosseguir em sua locução. Foi algo extraordinário. Ninguém
arredou o pé. E ele prosseguiu com aquele espetáculo admirável. Também
curiosamente, quando terminou, a chuva cessou, e o sol voltou a brilhar,
como se quisesse, com sua claridade, homenagear aquele orador, no
momento em que recebia as palmas arrebatadoras dos ouvintes presentes.

E nas convenções do velho PSD? Quantas vezes, ainda começando na
atividade política, ficávamos deslumbrados ao ver Capanema defendendo
aquele velho partido. Vinham homens, Vereadores e Prefeitos dos mais
longínquos rincões de Minas, muitas vezes, para ouvir Capanema, Pimenta
da Veiga e Paulo Pinheiro Chagas - cito apenas três gigantes da tribuna, que
embelezaram as páginas da retórica mineira.

Capanema, como já disse o Gustavo, tinha uma férrea vontade. No dia
6110131, discursou em homenagem ao Presidente Olegário, que
aniversariava. Quando disse que Capanema previa seu grande destino,
tenho certeza de que é verdade. Ouçam o que disse do Olegário: W. Exa. é
um Chefe de Estado", diz ele ao provecto Governante de Minas, "e o Chefe
de Estado não será simplesmente o que tiver realizado importantes e
gloriosos feitos, mas o que tiver sido, pelos atributos do coração, da
inteligência e da vontade, uma energia viva, ardente e criadora, capaz de
influir, pelo tempo afora, sobre a direção espiritual de seu povo, dando-lhe ao
destino, permanentemente, substância, alento e expressão". E quem terá tido
mais essa energia viva, essa inteligência criadora, essa vontade ardente que
o Capanema para realizar a grande obra revolucionária que o levou à
imortalidade? Ele possuía três qualidades que rareiam hoje nos homens
públicos- Quando falo em Chefe de Estado, refiro-me a um governante
comum, a estes que as circunstâncias, muitas vezes, elevam às alturas
governamentais, mas que ali não deixam marcas, pois, passado o tempo,
eles desaparecem, como as espumas na areia. Mas Capanema possuiu
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senso de justiça. E o que era isso? O homem capaz de resistir às
pressões, aos pleitos inconvenientes, que sabe dizer "não" a eles e não cede
diante de outros argumentos senão aqueles de interesse da Pátria e da
Nação. O senso moral, a probidade inatacável, sem afetação, a austeridade
não afetada, produto da sua própria natureza. E o sentido da história, aquilo a
que se referiu o nosso Gustavo Capanema e o nosso Ministro Pimenta da
Veiga.

Um homem que sabia dizer "não". E Capanema, como administrador
correto e percuciente, como disse Pimenta da Veiga, era aberto a sugestões
que lhe apareciam a todo instante e delas fazia este milagre da criação que é
extrair o sumo da verdade em cada uma delas, para que lhe dessem
condições de realizar a sua grande obra.

Há coisas para se falar do Capanema durante noites e noites. Em Onça de
Pitangui, deram-me a palavra inopinadamente e comecei a falar algumas
coisas sobre Capanema: repentinamente, veio-me a lembrança de que falaria
aqui na Assembléia sobre isso, e pensei que não iria gastar toda a munição
em Onça de Pitangui, deixando para gastar o resto na Assembléia. E percebo
que, quando falo sobre Capanema, não há como terminar, tal a variedade de
aspectos que ele apresenta, tais os ângulos nobres da sua personalidade, tal
a quantidade de escritos e pensamentos que deixou por aí nos seus
documentos, agora trazidos a público.

Capanema, diz Carlos Drummond de Andrade, foi um devorador de livros.
Essa é outra de suas características interessantes. Disse a sua família que,
quando Capanema era moço, colocava o pé na bacia fria para se manter
acordado eestudar. O Dano Almeida Magalhães me contou, num
depoimento a que faço referência no livro "Gustavo Capanema, a Revolução
na Cultura", que ele e Capanema trabalhavam na Procuradoria do Estado.
Capanema seduziu o guarda para que lhe cedesse a chave da biblioteca:
terminado o expediente, ele se embrenhava lá, onde leu todos os clássicos e
todos os tratadistas de direito. Há um episódio ocorrido na presença de
Raphael de Almeida Magalhães, professor de Processo Civil. Capanema faria
um exame final dessa matéria, e o Prof. Raphael Magalhães chama o aluno
Gustavo Capanema. Ele deveria falar sobre o livro 'Depread", de um grande
processualista chamado Lessona. Capanema aproxima-se da banca e de
repente é abatido por uma lipotimia e desmaia. Deram-lhe tempo para que
ele se recompusesse. O que tinha acontecido? Ele tirou o grau máximo, nota
10, distinção total na prova de Processo Civil. Ele tinha lido todo o tratado das
provas do Lessona. O velho Raphael de Almeida Magalhães ficou
deslumbrado com o talento e a erudição de seu jovem aluno de direito. E é
natural que um homem que leu tudo - Machado de Assis, os clássicos
brasileiros, José de Alencar, Gonçalves Dias, os modernistas, Manuel
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Bandeira, Mário de Andrade - tenha acabado adquirindo uma formação
humanística insuperável. E foi isso que lhe deu a visão que lhe permitiu fazer
a grande reforma educacional do Pais, como disse o nosso Ministro Pimenta
da Veiga, criando as escolas técnicas para preparar o homem brasileiro para
a grande etapa de modernidade que se avizinhava para o País.

Afinal, se vale aquele velho ditado "Diga-me com quem andas, que te direi
quem és", é fácil dizer quem era Capanema. Vejam as suas companhias:
Rodrigo Meio Franco, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Portinari, Heitor VilIa
Lobos, Mário de Andrade, Manoel Bandeira, Bruno Georgi, Burle Marx,
Cecilia Meireles, Adriana Jacopoulos, Alceu Amoroso Lima, Fernando
Azevedo, Santiago Dantas, Lourenço Filho, Pe. Leonel Franca e uma
imensidão de homens talentosos, usando o seu gabinete como um cadinho
para processar a grande transformação cultural do Brasil.

Assim era Capanema. E a sua vocação para a reforma era tão grande, que
mandou fazer um concurso para o prédio do ministério. Ganhou um arquiteto
chamado Arquimedes Memória, autor do projeto do velho Ministério do
Trabalho, no Rio de Janeiro, a chamada Gaiola de Ouro. Era um prédio de
linhas clássicas. Quando aquilo chegou às mãos de Capanema, ele,
simplesmente, mandou cancelar o projeto, dizendo que não o faria. Mas
chamaram-lhe a atenção para o fato de que ele tinha de pagar o vencedor do
concurso. Ele pagou, mas não fez o projeto.

Uma outra curiosidade muito interessante é que Getúlio Vargas não
discutia essas coisas com Capanema. Diria que ele ficava deslumbrado com
a inteligência de Capanema, com o seu espírito criador e cedia a tudo que ele
queria. Aquela usina criadora que era o Ministro significava para Getúlio um
achado em meio a um regime que se tentava consolidar num pais em
ebulição. E, a partir do golpe de 1937, Capanema passou a ser peça
fundamental na política de Getúlio, para conciliar os adversários em meio aos
conflitos ideológicos que estavam insopitáveis naquela época.

Capanema manda chamar Le Corbusier, que estava na Argentina, e pede-
lhe que, na volta, passe pelo Rio de Janeiro. Le Corbusier fez um traço, que
se transformou no Ministério da Cultura, hoje Palácio Capanema. Na placa
que lá se encontra, está escrito: "Construído no Governo Getúlio Vargas, na
administração Capanema, com o traço de Le Corbusier", que chamou ao seu
lado Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Bruno Georgi, Burle Marx, que fez os
jardins, Portinari, que fez os murais.

Falei no orador, no intelectual, no homem de Estado, mas, para encerrar,
vou falar do servidor público, do trabalhador público, do servidor da causa
pública. E aquele homem que se dedica ao serviço público, na convicção de
que é um operário da pátria ou, como dizia João Pinheiro, "operários
efêmeros da pátria permanente, cujo dever para com a nação só termina com
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a própria morte".

Há tanta coisa para dizer, mas não tenho o direito de cansá-los mais.
Quero terminar lembrando que Capanema dilatou os limites da glória,
alargou-os de tal forma, que adquire, com isso, a própria glória da sua
mortalidade. De disse, certa vez, que só se chega à imortalidade, que
chama de qualidade divina, quando se consegue vencer, na terra, as
condições humanas, estar acima dos acontecimentos menores, estar muito
alto, além das paixões que atormentam, dividem, separam os homens

Gostava muito de Goethe, que traduziu, quando estudante, em Pitangui.
Gostava de citar este trecho de um poema de Goethe: "Quanto mais tu fores
um homem, tanto mais te assemelharás aos deuses". Creio que a melhor
forma de terminar este discurso, que faço como Presidente de Honra da
Comissão, como seu amigo pessoal, pois herdei de meu pai uma velha e
afetuosa amizade por Capanema, eu diria que, a ele, podemos perfeitamente
aplicar aquela frase escrita no túmulo de Maquiavel, em Florença: "nenhum
elogio será suficiente". Muito obrigado.

Apresentação Musical
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação do Coral Vozes de Minas, da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, regida pelo maestro Sérgio Canedo, que cantará as músicas
"Ponta de Areia", de Fernando Brant, e "Berimbau", de Vinicius de Morais e
Baden Powel.

- Procede-se à apresentação do coral.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 11, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 107a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 161812000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Pane: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 2' Fase: Chamada para verificação do número regimental; inexistência
de "quorum" para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - António Andrade - Antônio Genaro -
António Júlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo
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Ribeiro Silva - Dinias Rodrigues - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Irani Barbosa -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Nivaldo Andrade - Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h114min, 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

18 Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
2' Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passará 28 Parte da reunião, em sua 28 Fase, uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 18 Fase. Nos lermos da Decisão Normativa da Presidência
n° 7, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a verificação do número regimental.

• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Não há

"quorum" para a votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos encontram-se na faixa
constitucional, sobrestando as demais matérias da pauta, 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
especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 298 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia sete de julho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Eduardo Brandão e Marco
Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião
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se destina a apreciar a matéria constante na pauta e suspende a reunião
por alguns minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência distribui ao
Deputado Marco Régis os Projetos de Lei n os 262 e 445199 e 83212000, e ao
Deputado Eduardo Brandão, os Projetos de Lei n°5 1.02212000 e 661199.
Encerrada a V Parte dos trabalhos, passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 262 e 445199 e
83212000 (relator: Deputado Marco Régis) e 1.022/2000 (relator: Deputado
Eduardo Brandão). Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 661199 (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, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OUvia - Djalma Diniz. -

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE
Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Jorge
Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Bejani,
Marco Régis e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Encontram-
se presentes também os Deputados Rêmolo Aloise e Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Hely Tarqüínio, 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 subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da Comissão. Com a
palavra, o relator, Deputado Edson Rezende, faz considerações iniciais sobre
os trabalhos a serem desenvolvidos pela CPI. O Deputado Rêmolo Aloise
solicita seja feita a leitura do requerimento que deu origem a esta Comissão,
sendo atendido pelo Presidente. Em seguida, é discutido o objeto da CPI.
Participam da discussão os Deputados Edson Rezende, Rêmolo Aloise,
Adelmo Carneiro Leão, Marco Régis, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de
Oliveira. O Deputado Alberto Bejani entrega à Presidência documentos
pertinentes ao tema da CPI e pede licença para se ausentar dos trabalhos.
Na oportunidade é representado pelo seu suplente, Deputado Rêmolo Aloise,
que se encontra presente. O Presidente determina que a documentação
entregue pelo Deputado Alberto Bejani seja anexada aos autos e suspende a
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reunião por alguns minutos para que os membros possam tomar
conhecimento dos requerimentos que serão apresentados. Reabertos os
trabalhos, o Deputado Edson Rezende apresenta três requerimentos. No
primeiro solicita sejam ouvidos por esta Comissão os Srs. Carlos Alberto
Pereira Gomes, ex-Diretor de Produção Farmacêutica e de lmunobióticos da
FUNDED; Elizabeth Catalan, ex-Coordenadora da Divisão de Bromatologia,
Toxicologia e Medicamentos - IOM -; Marco Aurélio Loureiro, ex-Coordenador
Administrativo da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -: Iramir Maria C. Santos,
ex-Auditora Chefe da FUNED; Francisco Rubió Panadés, ex-Superintendente
da FUNED; um representante do SINDSAUDE; Nery da Cunha Vital, Diretor
do Instituto Otávio Magalhães; Tarcísio Campos Freitas, Superintendente da
FUNED; José Elias Miziara, ex-Coordenador Administrativo da FUNED; Meire
Tomaino, Coordenadora de Recursos Humanos da FUNED; Paulo Alckimin,
Assessor Jurídico da FUNED; Ana Maria Dias Quintão, Presidente da
Comissão de Licitação; Therezinha de Jesus Antonini Duarte,
Superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde;
[vete Mamedes de Moraes, Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de
Estado da Saúde; Cristina Pompeu, Diretora da Divisão de Pessoal da
FHEMIG

'
um representante da Associação dos Trabalhadores em Hospitais

de Minas Gerais - ASTHEMG -; Marcilene Cristina de Carmo Lage, Técnica
da Superintendência de Desenvolvimento Operacional: Mariza Marchiori
Macedo, ex-Superintendente Administrativa da SES; Aureliano Gonçalves
Santos, Diretor de Execução e Acompanhamento ao SUS; e Marciana das
Graças Orcine Antunes, ex-Superintendente Financeira da SES. Por meio de
emenda aprovada pela Comissão são acrescentados os nomes dos Srs.
Roberto Porto Fonseca, ex-Superintendente da FUNED; e Armando Costa,
ex-Secretário de Estado da Saúde. Nos outros dois requerimentos solicita-se
sejam enviados ofícios à Promotoria Especializada na Defesa do Patrimônio
Público requisitando cópia dos documentos e das conclusões relativas às
investigações de irregularidades na área de saúde; e à Auditoria-Geral do
Estado requisitando cópia dos relatórios das auditorias realizadas na
Secretaria Estadual de Saúde, na Fundação Ezequiel Dias e na Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais, nos últimos cinco anos. O Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira apresenta requerimento solicitando seja enviado
oficio ao Superintendente da FUNED para que encaminhe a esta Comissão
cópia do novo Estatuto dessa entidade, bem como do Estatuto anterior.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os quatro
requerimentos. O Deputado Adelmo Carneiro Leão passa às mãos da
Presidência documentação referente à empresa Brasil Sul Indústria e
Comércio Ltda.; e o Deputado Edson Rezende entrega ao Presidente
documentos enviados pelo Gabinete do Deputado Miguel Martini a respeito
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da FHEMIG. A Presidência recebe os documentos e solicita à assessoria
que os anexe aos autos. A Presidência esclarece que o inteiro teor desta
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 9 de agosto de 2000.
Hely Tarqüínio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Edson Rezende -

Adelmo Carneiro Leão - Marco Régis - Rêmolo Aloise.
ATA DA la REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.457
As quinze horas e quinze minutos do dia oito de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, Olinto
Godinho e Nivaldo Andrade, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Amilcar Martins, declara
aberta a reunião e informa que, por ser esta a 1 1 reunião da Comissão, não
há ata a ser lida. Informa, ainda, que a reunião se destina à eleição do
Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator. Em seguida,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Nivaldo Andrade a atuar como escrutinador. Procedida a apuração dos votos,
são eleitos, por unanimidade, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
os Deputados Amilcar Marfins e Olinto Godinho. O Presidente 'ad hoc",
Deputado Amilcar Martins, declara empossado o Vice- Presidente, que, em
seguida, dá posse ao Presidente eleito. O Presidente agradece a confiança
nele depositada e designa como relator o Deputado Olinto Godinho.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Amilcar Martins, Presidente - Olinto Godinho - Glycon Terra Pinto.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Às quinze horas do dia nove de agosto de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e
Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Durval Angelo e Eduardo Brandão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Alvaro Antônio, informa que a reunião se destina a discutir com os
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convidados a municipalização do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e
convida para compor a Mesa dos trabalhos os Srs. João Afonso Baeta Costa
Machado, Assessor da Diretoria do DER-MG; João Luís da Silva Dias, Diretor
de Planejamento da BHTRANS; Marco Aurélio Carone, Presidente da
Associação de Usuários de Transporte de Passageiros de Minas Gerais;
Flávio Góes Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG, e Jafete Abraão,
Presidente da BHTRANS. Em seguida, abre-se amplo debate entre os
convidados e os membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Olinto Godinho - Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 1658 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 161812000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1 Parte: 12 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.166 a
1.17212000 - Requerimentos n°s 1.581 e 1.58212000 - Requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani, Alberto Pinto Coelho e outros, Luiz Tadeu Leite e
outros e Carlos Pimenta (3) - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Turismo e do Deputado Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Amilcar Martins e Carlos Pimenta - 2 8 Parte (Ordem do Dia): i
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (3), Luiz
Tadeu Leite e outros e Alberto Pinto Coelho e outros; deferimento - 2 2 Fase:
Chamada para verificação de "quorum"; inexistência de número regimental
para votação - 38 Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Calmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 141h15min, 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. 20-Secretário, para proceder á leitura
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da ata da reunião anterior.

r Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Márcio Kangussu, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Dos Srs. Zezé Perrelia, Deputado Federal, Weliton Eustáquio de Jesus,

Presidente da UTRAMIG, e Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para a
teleconferência sobre a dívida externa.

Dos Srs. Raul Belém, Secretário de Agricultura, e José Francisco de SalIes
Lopes, Presidente da BELOTUR, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem ao 94 0 aniversário do Pe. José Campos Taitson.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (3), em atenção ao Requerimento n° 975199, do Deputado Bilac
Pinto (pavimentação da estrada municipal que liga Munhoz à divisa com o
Estado de São Paulo), informando que a Secretaria não dispõe de recursos
para realizar a obra no momento; em atenção aos Requerimentos n°s 1.155 e
1.12312000, da Comissão de Transporte, encaminhando estimativa de custos
para execução de melhoramentos em trechos rodoviários no vale do
Jequitinhonha; e, em atenção ao Oficio n° 1.46012000/DLE, encaminhando,
em resposta a requerimento da CPI das Licitações, documento elaborado
pelo DER-MG. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Económica Federal, notificando a liberação de recursos destinados à
COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ivon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração do
centenário do ex-Governador Milton Campos.

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à CEMIG.

Dos Srs. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do
Estado; Nasr Nagib Fayad Chaul, Presidente da Agência Goiana de Cultura;
Eliana Mafra de Almeida Costa, Presidente do Conselho Tutelar de Ponte
Nova, e Armando Costa, Presidente do Diretório Regional do PMDB,
agradecendo o convite para a solenidade de comemoração do centenário de
nascimento do ex-Senador Gustavo Capanema.
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Da Sra. Anadil Benedita Ruhnau, Presidente do Conselho Municipal de

Saúde desta Capital, encaminhando cópia da moção de exortação á
COPASA-MG, para que se discuta c contrato de concessão entre esse órgão
e o Município de Belo Horizonte. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Conselheiro Cláudio de Souza, 1 0-Secretário do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais, informando, em resposta a
requerimento da Comissão de Direitos Humanos, referentes à Sra. Alzira
José de Miranda, que foi instaurada a Sindicância n° 2.961/2000 para
apuração do caso. (- Anexe-se ao requerimento.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Sérgio Lellis Santiago,

Presidente do Tribunal de Justiça: Henrique Hargreaves, Secretário da Casa
Civil; Ana Mana Lamoglia Jabur, Juíza de Direito da Comarca de Bicas,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se homenageou o Pe.
José Campos Taitson pela passagem de seu 94 0 aniversário.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo o
convite para a reunião especial em que se homenageou a CEMIG.

Do Sr. Rubens Coelho de Mello, Presidente da COPASA-MG, agradecendo
o convite para a teleconferência sobre a divida externa.

Do Sr. Paulo Renato Dantas Gaudenzi, agradecendo o convite para a
reunião especial em comemoração ao centenário do ex-Senador Gustavo
Capanema.

CARTÕES
Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rõmulo Bini Pereira, Comandante da 4 a RIM e da

4a DE; Flávio Ferreira de Lara Resende, Diretor-Presidente do CEASA-MG;
Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da AMAS, agradecendo o
convite para a reunião especial em que se homenageou a CEMIG.

Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rómulo Bini Pereira, Comandante da 4 a RM e da
4a DE; Geraldo do Espirito Santo Ávila, Arcebispo Militar do Brasil; e Axel
Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, agradecendo
o convite para a reunião especial em homenagem ao Pe. José Campos
Taitson pela passagem de seu 94 0 aniversário.

Dos Srs. Marcos Pereira Cardoso, Diretor de Finanças do DEOP-MG; e
Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da AMAS, agradecendo o
convite para a teleconferência sobre a divida externa.

Dos Srs. Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da AMAS, e Emilio
Haddad Filho, agradecendo o convite para a reunião especial em
comemoração ao Centenário do ex-Senador Gustavo Capanema.

28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.166/2000

Declara de utilidade pública a entidade ASSODIC - Associação dos
Diabéticos de Curvelo -, com sede no Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade ASSODIC -

Associação dos Diabéticos de Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2000
João Batista de Oliveira
Justificação: A ASSODIC - Associação dos Diabéticos de Curvelo é uma

entidade civil sem fins lucrativos constituída por pessoas idôneas, que visa à
prestação de serviços na área da assistência social, na forma estabelecida
em seu estatuto, a pessoas necessitadas, sem distinção de qualquer
natureza.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a obtenção do
reconhecimento como entidade de utilidade pública. Assim, nada mais justo e
oportuno do que conferir esse reconhecimento à entidade, permitindo a ela a
prestação de maiores e melhores serviços na cidade onde atua.

- 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 1,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.167/2000
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Metropolitano de

Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2000.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o

Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de
Paulo, que tem como finalidade estatutária a prática da caridade cristã pela
assistência social e promoção humana, por meio de benefícios gratuitos a
pessoas carentes, segundo o espírito do fundador da sociedade, Antônio
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Frederico Ozanam.

Trata-se de uma associação civil de natureza filantrópica, caritativa e de
assistência social, sem finalidade lucrativa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.168/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da União dos

Moradores do Bairro Kátia, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da

União dos Moradores do Bairro Kátia, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Eduardo Brandão
Justificação: A Associação Comunitária da União dos Moradores do Bairro

Kátia, fundada em 2911184, é uma sociedade civil, filantrópica,
eminentemente assistencialista, não tem fins lucrativos, os membros de sua
diretoria são reconhecidamente pessoas idóneas e não são remunerados
pelo exercício de suas funções.

Desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente as suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços direcionados para os moradores
do bairro que a ela recorrem, além de orientar, esclarecer e motivar a
comunidade nas ações conjuntas.

A entidade tem por objetivo principal a promoção de atividades esportivas,
culturais, sociais e de lazer; visa sempre ã solidariedade e integração entre
os moradores, acolhendo os menos favorecidos, adolescentes e idosos. E é
por meio da promoção de ações no âmbito dos problemas sociais,
econômicos, educacionais e de saúde que a Associação contribui com a
sociedade de forma efetiva.

Isto posto, a entidade espera, com o titulo declaratório de utilidade pública,
firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus objetivos.

Pelas razões aduzidas, 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.169/2000
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Boxe, com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Boxe,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Federação Mineira de Boxe é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, que tem por objeto a administração, a difusão e o incentivo à
prática formal do boxe profissional e não profissional no Estado. A entidade
não apenas promove a realização de campeonatos estaduais em todas as
categorias como também expede circulares, corri força normativa, que
disciplinam o funcionamento e a organização desse esporte no Estado.

E desnecessário dizer da grande função social que tal entidade
desempenha, ao promover a convivência esportiva entre os atletas e impedir
que a prática de um esporte como o boxe possa se alastrar sem controle e
disciplina, tal como temos visto com outros esportes marciais. Por tudo isso e
pela necessidade de se incentivar a prática disciplinada do esporte,
esperamos contar com o apoio dos nobres colegas Deputados para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, dc o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.170/2000
Dispõe sobre a inclusão da Bíblia Sagrada editada em braile no acervo das

bibliotecas públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica determinada a inclusão da Bíblia Sagrada editada em braile no

acervo das bibliotecas públicas do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - A edição de exemplares deverá corresponder às

necessidades da demanda de cada biblioteca-
Art. 20 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta

de dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento do Poder
Executivo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Pastor George
Justificação: A Bíblia Sagrada, livro dos livros, fonte de vida e sobrevida,

diretriz máxima da conduta moral e espiritual do ser humano e luz que
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ilumina o verdadeiro caminho a ser seguido, tem sido, feliz e
abençoadamente, muito bem difundida, cada vez mais lida, interpretada e
seguida -

0 acesso à Palavra do Senhor deve ser, portanto, amplo e irrestrito, razão
da nossa proposição, que busca proporcionar aos deficientes visuais a leitura
do escrito mais sagrado da humanidade, por meio de publicações editadas
em linguagem braile.

Assim, a iniciativa de incluir tais publicações no acervo de bibliotecas
públicas visa a propiciar aos nossos irmãos desprovidos de visão o manuseio
da Bíblia Sagrada em edições apropriadas, o qual é inacessível a muitos
deles, devido ao elevado custo.

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

PROJETO DE LEI P4° 1.17112000
Determina novos critérios para o funcionamento de terminais rodoviários.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os terminais rodoviários do Estado localizados em municípios que

possuam mais de 100 mil habitantes ficam obrigados a manter serviço
médico de urgência para o atendimento dos usuários.

§ 1° - A presença de médico e atendente é obrigatória durante todo o dia e
nos horários noturnos de pico de embarque e desembarque de passageiros.

§ 20 - Está incluída no serviço de urgência médica do terminal rodoviário
ambulância para o deslocamento de eventuais pacientes-

Art. 2° - A critério do município, o serviço médico do terminal rodoviário
poderá fazer atendimento ambulatorial ordinário, desde que não embarace o
atendimento de urgência médica dos usuários do terminal.

Ar!. 3°- Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
Ar!. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000.
Marcelo Gonçalves
Justificação: Com a edição do Decreto n°39.904, de 1819198, que deu nova

redação a dispositivos do Decreto n° 32.656, de 14/3/91, as tarifas referentes
à utilização dos terminais rodoviários de passageiros, em operação no
Estado de Minas Gerais, passaram a ser fixadas, regulamentadas e
arrecadadas pelos municípios onde se localizam os terminais, gerando
substancial receita. Tendo-se em vista a possibilidade de concessão à
iniciativa privada da administração desses mesmos terminais, nada mais
justo que se tentar proteger os interesses de seus usuários, especialmente
naqueles municípios onde há muito movimento de passageiros, com
significativa receita operacional, os quais possam arcar com as despesas
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decorrentes de um serviço médico de urgência. Todos sabemos que nas
cidades pólo do Estado, de tamanho médio e médio grande, funcionam
terminais rodoviários onde transitam milhares de pessoas diariamente, pois
nessas cidades são feitas conexões regionais e interestaduais para dezenas
de outros municípios. A possibilidade de acidentes e de ocorrências médicas
é patente e inquestionável, bem como a possibilidade de outras ocorrências,
tanto é que todos esses terminais mantém o policiamento ostensivo dia e
noite. Assim sendo, parece bastante razoável a medida que se pretende seja
tomada. Ademais, a possibilidade de se utilizar o espaço do serviço médico
do terminal para o atendimento ambulatorial ordinário, a critério do município,
promove o melhor aproveitamento do espaço e dos profissionais ali alocados,
bem como o ganho de escala nos atendimentos médicos efetuados.

Por ser oportuna e justa a proposição que se apresenta, espera o
signatário obter a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.17212000
Altera a redação do art. 2 0 da Lei n° 12.644, de 17 de outubro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Dê-se ao art. 2 0 da Lei n° 12.644, de 17 de outubro de 1997, a

seguinte redação:
"Art. 2° - O imóvel objeto da doação reverterá ao património da CODEURB

se, no prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição ora apresentada visa unicamente elevar de 3

para 5 anos o prazo para que o imóvel objeto da autorização contida na Lei
n° 12.644, de 1997, caso não se tenha cumprido o objetivo da doação,
reverta ao patrimônio da CODEURB.

Como se sabe, o Estado tem, hoje, projetos habitacionais significativos, um
dos quais específicos para militares estaduais, motivo pelo qual, consoante
informações que pudemos obter, o imóvel em destaque será efetivamente
utilizado para os fins contidos na mencionada lei.

Como o prazo de reversão está prestes a acabar, consideramos que uma
alteração na lei, ampliando-o em mais dois anos, é não apenas razoável,
como atende aos objetivos do interesse público. Tratando-se de matéria
relevante e pertinente, contamos com o apoio dos nobres pares para sua
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aprovação nesta Casa.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.58112000, do Deputado José Milton, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulações com os Srs. Vitor Rodrigues e Ricardo
Rodrigues pelos 50 anos de funcionamento do Restaurante Maria das
Tranças. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.58212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a OAB - Seção
Minas Gerais, na pessoa de seu Presidente, Sr. Marcelo Leonardo, pela
passagem do Dia do Advogado. (- A Comissão de Educação.)

Do Deputado Alberto Bejani, solicitando autorização para utilizar, nos
programas do horário eleitoral gratuito, cenas de seu trabalho parlamentar
nesta Casa. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e outros, Luiz Tadeu Leite e outros e Carlos Pimenta
(3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Turismo e do Deputado Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

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

uma vez a esta tribuna, infelizmente, pelas mesmas razões que me têm
trazido aqui, acrescidas de novos fatos que vêm confirmar, corroborar o que
tenho denunciado da Assembléia Legislativa, ao longo desses quase dois
anos de desgoverno em Minas Gerais.

Gostaria de estar aqui para tratar de outros assuntos, mas a realidade dos
fatos obriga-me a reafirmar todas as denúncias que tenho feito sobre a
desorganização administrativa, sobre o descaso, sobre o despreparo da
equipe da atual administração do Governador Itamar Franco e, sobretudo,
sobre a falta de compromisso do próprio Governador com a população, com
a administração de Minas Gerais e até mesmo com seus companheiros e
colaboradores.

Num rápido balançc. Jo que venho mais uma vez denunciar desta tribuna, o
Governo de Minas encontra-se em situação de caos absoluto. As mudanças
efetuadas ao longo desses meses de administração são estarrecedoras,
porque mostram, no minimo, a falta de democracia do Governador Itamar
Franco para escolher os seus auxiliares.
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Quero dar um exemplo: só de Secretários de Estado foram mais de 50

pessoas que trocaram de cargo ao longo desses meses. Secretários do
Planejamento foram quatro, da Saúde foram três, da Administração foram
três, da Ciência e Tecnologia foram dois, Secretários de Justiça foram dois,
da Indústria e Comércio foram três, do Meio Ambiente foram três, de Obras e
dos Esportes foram dois, e assim por diante. Secretários Adjuntos também
foram vários. Essa "dança das cadeiras" impede a continuidade da ação
administrativa e o mínimo de coerência e conseqüência num projeto de
Governo a serviço da população de Minas Gerais, além das mudanças
ocorridas no segundo escalão.

Quero lembrar alguns fatos: a ADEMG mudou inteiramente sua diretoria,
assim como a FHEMIG, a FUNED, a Loteria e a PRODEMGE, além das
denúncias de corrupção e malversação do dinheiro público, que continuam
pipocando sem parar. Nunca, em tão curto espaço de tempo, um Governo foi
vítima de tantas denúncias de corrupção na sua administração. Houve
denúncias em relação à BR-Distribuidora, no inicio do Governo, à ADEMG,
de obras sem licitação na região do Sul de Minas, denúncias de corrupção na
FHEMIG, na FUNED, na Loteria, nas Secretarias da Saúde e do Trabalho, na
MGS e na PRODEMGE. Estou apenas lembrando alguns dos muitos fatos
que conhecemos. No entanto, o Governador continua apenas preocupado em
criar fatos políticos, "factóides", porque só tem um projeto pessoal, que se
coloca acima dos interesses de Minas e dos mineiros. Fica brigando com
todos, com o Governo Federal, com seus aliados na Assembléia, com os
partidos políticos que o apoiaram desde o primeiro momento, e falseia a
realidade. Hoje, na tribuna, o Deputado Carlos Pimenta chamará a atenção
de todos para o fato de que o Governo adiou, mais uma vez, um projeto
requisitado pelo Governo Federal para a área de segurança pública. O
Governo de Minas não tem dado resposta a coisas mínimas para poder fazer
parceria com o Governo Federal e, depois, reclama injusta e falsamente de
discriminação por parte do Governo Federal.

Não há compromisso do Governador, nem mesmo com seus aliados ou
partidos políticos. A sua trajetória é nesse sentido. Ele pertenceu ao PMDB,
depois foi para o PL, a fim de ser candidato ao Governo de Minas contra

o Newton Cardoso, com quem está de braços dados. Depois, saiu do PL, foi
para o Partido de ColIor de Meio, a fim de ser candidato à Vice-Presidência

o da República. Largou o PRN, voltou para o PMDB, para ser candidato ao
'o Governo de Minas e, agora, já largou o PMDB. Criou dificuldades pessoais eo embaraços com o Senador José de Alencar, que foi um dos primeiros a
o apoiá-lo, com o então Secretário, Deputado Armando Costa, e com o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto. Brigou
com o PMDB, com o PT, briga com todo o mundo e, agora, briga até com
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seus amigos. O episódio da PRODEMGE é absolutamente exemplar.
Denunciei, desta tribuna, no inicio da administração Itamar Franco, que havia
um processo de perseguição política, em que estavam demitindo, por razões
políticas, mais de 70 funcionários técnicos da PRODEMGE, altamente
qualificados, e que um senhor, vindo de fora, se não me engano do Paraná,
de nome Jackson Leite, era quem estava fazendo isso. Esse mesmo senhor
é, agora, acusado de corrupção na PRODEMGE.

E, como se isso não bastasse, o Governador Itamar Franco, numa atitude
que lhe é típica, se exime de responsabilidade e exonera todos os Diretores
da PRODEMGE, sem um exame mais cauteloso do que efetivamente estava
acontecendo lá, até mesmo com seus aliados.

Foi publicado no jornal "Estado de Minas", em 6/8/2000, na pág. 7,
assinada por Ronaldo Pires, que era Diretor da PRODEMGE, o seguinte:
"Desafio ao Governo - Em nome de minha vida pública e privada, quero
deixar pública a minha indignação diante dos 'fatos' publicados. Para isto,
desafio Governo, Auditoria, Procuradoria e qualquer outro a comprovar minha
participação em qualquer irregularidade".

E termina essa matéria paga dizendo o seguinte: "Todos esses 'problemas'
são frutos de desavenças pessoais entre o atual e o antigo Presidente.
Apresentarei ao Ministério Público comprovações de irregularidades já
cometidas pelo atual Presidente da PRODEMGE, Antônio Carlos Passos de
Carvalho, nesse pouco tempo em que lá está."

Isso é afirmado por um auxiliar direto, um Diretor da PRODEMGE, que, de
público, faz essa denúncia.

Esse Capitão de Fragata que o Governador Itamar Franco trouxe de
Brasília, um antigo cupincha seu, que perturbou os trabalhos da Assembléia -
e tive a oportunidade, desta tribuna, de denunciar o trabalho deletério desse
senhor, que invadiu a Assembléia com uma equipe de arapongas,
atrapalhando o funcionamento de CPIs -, hoje é o Presidente da
PRODEMGE. Ele não foi afastado do cargo, como o Governador diz que foi.
Contra ele o Sr. Ronaldo Pires diz que existem denúncias comprovadas e
que iria apresentá-las ao Ministério Público.

Mais grave ainda: temos, aqui, uma carta de um amigo pessoal do
Governador, Arthur Viana. Ele também publicou nos jornais uma carta, com o
seguinte teor: "Itamar, com o seu consentimento, o Antônio Carlos Carvalho
colocou na imprensa que iria demitir a diretoria da PRODEMGE por
irregularidade. Em nenhum momento você procurou saber se a atitude de
vingança pessoal do Carvalho tinha ou não fundamento. Não aceito que um
nome construído ao longo de tantos anos, honrado, seja jogado na lama.
Nem pelo Carvalho nem por você, Itamar.

Hoje, o Antônio Carlos Carvalho, falando em seu nome, destitui-me como
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Diretor da PRODEMGE. E, ainda em seu nome, falou que o ato estava
sendo executado por suspeita de irregularidade. Seja através do Ministério
Público ou de qualquer outra instância, você, através ou não do Antônio
Carlos Carvalho, vai ter de comprovar a minha participação em qualquer
irregularidade, na PRODEMGE ou em qualquer outro lugar. Não deixarei, em
nome do meu pai, que toda uma vida limpa seja manchada porque você
escolheu o Carvalho como seu porta-voz. Arthur Viana".

Também numa matéria no "Estado de Minas", no dia 12 de agosto, na
página 2, esse ex-Diretor da PRODEMGE, Arthur Vianna, reafirma o mesmo
desafio ao Governador Itamar Franco. Quero dizer que ele não tem
compromisso com a verdade, não tem compromisso com seus amigos, e a
demonstração mais clara da falta de compromisso do Governador Itamar
Franco em dizer a verdade está numa pequena citação sua, publicada no
Jornal "O Tempo", em 71812000, na página 5, que diz do falecimento dessa
pessoa honrada e querida que foi a Márcia Kubitschek, filha do Presidente
Juscelino Kubitschek.

O Governador Itamar Franco afirmou sobre ela o seguinte: "Sempre tive
muita fraternidade com a família Kubitschek. Lamento, com tristeza, o
falecimento da Márcia, com quem, recentemente, em Diamantina, tive um
encontro cordial. Particularmente, lembramos a visita de D. Sarah, ainda na
minha Presidência, ao Palácio da Alvorada". Governador Itamar Franco, falar
mentira é uma vergonha para qualquer pessoa, sobretudo para um
Governador. A verdade sobre o seu relacionamento com Márcia Kubitschek é
outra, e sei muito bem.

Márcia Kubitschek era do Conselho de Administração da CEMIG. Foi
nomeada pelo Governador Eduardo Azeredo e prestava grandes serviços
àquele órgão, com a sua experiência, com a sua honradez, com a sua
trajetória de pessoa pública já acostumada às coisas públicas, com a
experiência que herdou do seu honroso pai, o Presidente Juscelino
Kubitschek. Tão logo assumiu o Governo de Minas, Itamar Franco exonerou
Márcia Kubitschek do Conselho da CEMIG.

Muito bem. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Márcia
Kubitschek era uma pessoa de recursos modestos e precisava até mesmo da
renda que a sua participação no Conselho da CEMIG lhe auferia. Tenho
informação direta de que ela teve a humildade de procurar o Dr. José
Aparecido de Oliveira e pedir a ele que intercedesse junto ao Governador
Itamar Franco a fim de que voltasse ou permanecesse no Conselho da
CEMIG. A resposta do Governador Itamar Franco, dentro do seu estilo -
Tancredo Neves o definiu como um homem que guarda ódio dentro da
geladeira -' foi: Márcia Kubitschek apoiou a campanha de Eduardo Azeredo.
Ela está fora do Conselho da CEMIG.
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Peço aqui, em nome de muitos anos de relação pessoal e da amizade

do Or. José Aparecido de Oliveira ao meu pai, que, se for solicitado pela
imprensa ou por quem quer que seja, confirme-se o que estou denunciando:
que o Governador Itamar Franco, dentro do seu estilo de perseguição
mesquinha aos que apoiaram o Governador Eduardo Azeredo. exonerou
Márcia Kubitschek do Conselho da CEMIG por essa razão e afirmou isso ao
Embaixador José Aparecido de Oliveira.

Estou falando a verdade. Tive essa informação diretamente dela, antes de
falecer. Sei que, como homem honrado que é, o Embaixador José Aparecido
de Oliveira não se furtará a confirmar isso. Esse é o Governador de Minas,
um homem que não tem compromisso com a administração do Estado, que
não tem compromisso com os partidos políticos, que não tem compromisso
com seus amigos e colaboradores.

Volto, desta tribuna, a fazer um apelo ao Sr. Governador Itamar Franco: por
favor, Governador, V. Exa. foi eleito para governar Minas Gerais na defesa
dos interesses de todos os mineiros, sobretudo da população pobre. Pare
com a sua atitude egoísta de só pensar na sua candidatura à Presidência da
República, pare de criar factõides e fatos políticos e comece a administrar
Minas Gerais, pare de perseguir pessoas como o ex-Presidente da
PRODEMGE, como fizeram com a MGS e com tantos órgãos do Estado.
Pare com isso, porque não faz parte das tradições políticas de Minas.

Digo isso, Sr. Presidente, no dia em que celebramos o centenário de
nascimento de um grande mineiro: Milton Campos. Ele foi um exemplo de
cordialidade, honradez e. sobretudo, uma pessoa aberta ao diálogo, à
tolerância e à convivência com seus adversários.

Governador Itamar Franco, siga o exemplo desse grande mineiro que foi
Milton Campos. Pare de perseguir as pessoas e comece a governar Minas
Gerais. Pare de perseguir os políticos mineiros e comece a governar Minas
Gerais. E isso que esperamos de V. Exa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Adauto, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, nesta tarde,
quando a Assembléia está reunida para a apreciação da matéria, quero
iniciar a minha fala fazendo uma observação e um alerta muito importante
para o nosso Estado. Hoje, termina o prazo que o Ministério da Justiça,
através do Ministro José Gregori, deu aos Estados brasileiros para
apresentarem o seu plano estadual de combate à violência. Trata-se de uma
data importante, porque, a partir do dia 29 deste mês, o Sr. Ministro da
Justiça, juntamente com representantes dos Estados brasileiros, estará
alocando recursos para os Estados que apresentarem seus planos, no valor
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de quase R5400.000.000,00. É a primeira parcela de um montante que
será repassado até o ano 2002, num esforço do Governo Federal, juntamente
com os Governos Estaduais, para pelo menos diminuir o índice de
criminalidade que impera no Pais.

Faço este alerta porque hoje, ao fazer a leitura da grande imprensa
mineira, todos os jornais de Belo Horizonte, de circulação estadual e até
nacional, estão também alertando o Governador do Estado para essa data
fatídica - em principio, uma data improrrogável. Afirmo isso porque ontem
estive em Brasilia e pude constatar que 14 Estados já apresentaram seus
programas, planos de combate à violência, e estão capacitados e habilitados
a receber recursos a partir do mês de setembro.

Minas Gerais mais uma vez fica - ou ficará -, por incompetência do
Governo de Minas, no segundo plano. E importante que se repita tudo isso,
porque amanhã, se Minas não receber os recursos e ficar fora dessa primeira
etapa de liberação que já está programada para 14 outros Estados, não
poderemos admitir que a culpa venha recair sobre uma possível retaliação do
Governo Federal para com o nosso povo e para com o nosso Estado.

E importante que o Governo entenda que, apesar de todas as diferenças
políticas que existem entre o Governo Itamar Franco e o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ou entre o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e o Governo Itamar Franco, o processo administrativo continua e
precisa ser normal. Só tem vez e sai na frente e bebe água limpa o Estado
brasileiro que estiver absolutamente assegurado através de programas e
projetos, ou seja, o Estado que for capaz de apresentar, em tempo hábil e
nas datas estabelecidas, as suas programações de governo, seus projetos e
programas. Repito: o Governo, hoje, não estará enviando, como foi
anunciado, o Vice-Governador, Newton Cardoso, a Brasília, para entregar,
nas mãos do Ministro da Justiça, José Gregori, o programa de combate à
violência do Estado. Até parece que Minas Gerais não está passando por
grandes dificuldades! A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
por iniciativa de seu Presidente, Deputado Anderson Adauto, já apresentou,
há 45 dias, um trabalho minucioso, baseado na grande demanda do Estado e
muito bem feito por quem entende. Ele envolveu várias experiências
regionais, mas, apesar de tudo isso, não recebeu nenhum apoio do Governo
Estadual, sendo criticado e boicotado. A Polícia Militar e a Secretaria da
Segurança Pública foram proibidas de comparecer à teleconferência que se
realizou em 11 regiões do Estado de Minas Gerais, no início de julho. Vejam
o absurdo: o Governo não só deixou de comparecer, como também proibiu a
Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública de dar sua opinião em um
projeto elaborado pela Assembléia de Minas, tendo à frente a figura do
Presidente, Anderson Adauto, que demonstrou sensibilidade, competência e



328
preocupação com esse grave problema.

Ele entregou nas mãos do Presidente da Câmara Federal, do Presidente
do Senado, o projeto de Minas, e o Governo, não participando do esforço
feito pela Assembléia de Minas, deixou de apresentar o seu programa, o que
repercutiu muito mal em Brasília. Tive a oportunidade de verificar, em
Brasília, que não só Minas, mas também os outros Estados que não
apresentarem seus programas, correrá o risco de ficarem fora da primeira
etapa de liberação de recursos, que deverá ocorrer no dia 29 de agosto, ou
seja, daqui a duas semanas.

Faço este alerta, Sr. Presidente, porque estamos observando, não só na
Capital, mas também nas pequenas cidades, uma escalada, sem
precedentes, da violência no Estado. Minas Gerais tem, hoje, 47 mil
mandados de prisão, ou seja, há 47 mil condenados por todo o tipo de crime
aguardando a oportunidade de acesso ao sistema correcionai do Estado.
Minas Gerais tem, também, um problema bastante sério na área do menor
infrator, pois não existem estruturas suficientes, adequadas e capacitadas
para dar uma assistência a eles. Neste ano, perdemos seis centros de
educação do menor: um em Montes Claros, um em Betim, um em Selo
Horizonte, um em Varginha, um em Juiz de Fora, e um em Uberaba. Eram
seis centros de educação assegurados para Minas. A liberação dos recursos,
R$9.980.000,00, já havia sido anunciada por parte do Ministério da Justiça,
mas, infelizmente, Minas adiou, mais uma vez, a oportunidade de dar uma
assistência ao menor infrator, potencialmente perigoso, e ser uma referência.

Todos sabemos, aliás faz parte do programa eleitoral de todo candidato a
Prefeito de Belo Horizonte e dos grandes centros, da necessidade de um
trato especial para com o menor infrator, aquele que está roubando,
matando, praticando seqüestros em Belo Horizonte e em outras cidades,
aquele que anda impune pelas ruas e que é acobertado por um Código de
Defesa, mas que não dispõe de um local onde possa ter acesso a qualquer
tipo de reeducação, onde teria a oportunidade de trocar o revólver pelo
computador, pelos livros, pelo esporte. Infelizmente Minas vê estarrecida
essa grande escalada de violência, principalmente a praticada pelos
menores. Termino minha fala marcando esta posição: amanhã ou depois, o
Governo não terá o direito de reclamar. O Governador Itamar Franco não
poderá vir com o discurso de que, na própria escalada da violência, no
combate sistemático à violência que hoje existe em Belo Horizonte, nos
grandes centros e até nas pequenas cidades, os recursos não vieram num
montante de R$413.000.000,00, sendo a proposta virtual de Minas repassada
até 2002. Isso porque nós, por incompetência, não tivemos a oportunidade de
apresentar o Programa de Combate à Violência, que deveria ser entregue
hoje, em Brasília. Quatorze Estados já entregaram: Alagoas, Ceará, Espírito
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Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins, Paraná, Amazonas e São Paulo. Foram os Estados que tiveram a
sensibilidade e a competência de entregar a tempo os seus programas, seus
projetos, em Brasília, onde ainda existe a expectativa, e até mesmo a torcida,
de que Minas Gerais apresente seu programa para evitar a desculpa de que,
mais uma vez, o Governo Federal estaria discriminando Minas. Não estou
fazendo a defesa do Governo Federal, até entendo que o mesmo persiste
com essa pirraça para com nosso Estado, boicotando grandes e importantes
projetos para Minas Gerais, tais como: a Fernão Dias, que ficou sem a sua
conclusão, sendo, hoje, um corredor da morte, tendo em sua contabilidade
mais de 2 mil acidentes nos últimos seis meses, com centenas de vidas
ceifadas; os programas de capacitação dos professores: o Programa Jaiba; o
metrã de Belo Horizonte. Existe uma certa indisposição do Governo Federal
para com o Governo de Minas, o que constatamos, admitimos e
combatemos. Mas também é necessário que se faça justiça, pois Minas teria
a oportunidade de apresentar o seu projeto, o seu programa, hoje um dos
assuntos que mais desperta o interesse e preocupação do povo mineiro.
Nossa vida e a vida de nossos familiares e amigos está sendo diuturnamente
colocada em risco devido à violência sem precedentes existente na Capital e
em vários outros municípios. Fica o nosso alerta e nossa solicitação ao
Governador Itamar Franco, que ainda teria tempo de apresentar o seu
programa já que o prazo se encerra às 18 horas. Trata-se se um programa já
concluído, mas a proposta de Minas pode ser modificada, aperfeiçoada, e a
bancada de Deputados Federais do Estado teria grande força para colocar
Minas à frente, na vanguarda da liberação desses recursos.

Pobre Estado de Minas Gerais!
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com 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.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na 37'
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 92712000, do Deputado Amilcar
Martins, e dos Requerimentos n°s 1.511 e 1.54612000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva: 1.52212000, da Deputada Elbe Brandão: 1.54412000, do
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Deputado Agostinho Silveira: 1.550 e 1.55112000, da Deputada Maria
Olivia (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c

o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 540199, uma
vez que a Comissão de Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir
parecer; defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VII do art. 232,
c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Carlos
Pimenta (2), em que solicita sejamos Projetos de Lei n o

s 13199 e 1.00512000
encaminhados às comissões seguintes entre aquelas a que foram
distribuídos, uma vez que as comissões em que se encontram perderam o
prazo para emitir parecer; e defere, cada um por sua vez, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em
outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu Leite e outros,
em que solicitam a realização de reunião especial para comemorar o
centenário de nascimento do Desembargador Afonso Teixeira Lages; e
Alberto Pinto Coelho e outros, em que solicitam a realização de reunião
especial para homenagear a Drogaria Araújo pela passagem de seu 910
aniversário.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a discussão e votação da
matéria constante na pauta. Nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 28 Deputados. Não há

"quorum" para votação.
3 Parte

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos encontram-se na faixa
constitucional, sobrestando as demais matérias da pauta, a Presidência
passa à 3a Parte da reunião, com a leitura de comunicações e
pronunciamentos de oradores inscritos.

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

apresentada pelo Deputado Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Maria do
Socorro Soares, ocorrido em 61812000, em Pirapora (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
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Deputadas para a especial de lago mais, às 20 horas, nos termas do
edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 17, 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? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
LOTERIA MINEIRA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dais mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira,
Aílton Vilela e Alberto Bejani, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
par aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa
que a reunião se destina a ouvir os Promotores de Justiça subscritores da
ação civil pública relativa à Loteria do Estado de Minas Gerais. Na ausência
dos convidados, a Presidência passa à fase de apreciação de proposições da
Comissão, em que é aprovado requerimento do Deputado Alberto Bejani em
que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por 30
dias. 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, 16 de agosto de 2000-
João Batista de Oliveira, Presidente - Ailton Vilela - Alberto Bejani - José

Henrique - Alencar da Silveira Júnior.	 -
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Adelmo Carneiro Leão, Elbe Brandão e Marcelo Gonçalves, 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 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 seguir, a Presidente comunica que o Deputado
Adelmo Carneiro Leão foi designado relator da Subemenda n° 1 às Emendas
n°s 1 e 2, dos Deputados Durval Angelo e Rogério Correia, apresentadas ao
Projeto de Lei Complementar n°25/2000. Ato continuo, a Presidente procede
à leitura de ofícios do Sr, José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da
Polícia, em que responde a denúncia do cidadão José Francisco dos Santos:
de Jaqueline Ribeiro Amorim, em que apresenta proposta de formação de
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núcleos regionais de representantes da área de segurança; do Sr. Oito
Teixeira Filho, Chefe do DETRAN-MG, alusivo à denúncia de Carlos José
Patrocínio; do Sr. Rõmulo Aguiar Generoso, Promotor de Justiça, sobre a
interdição da Cadeia Pública de Guanhães; do Sr. Eduardo Barbosa,
Deputado Federal, sobre matéria em tramitação na Câmara Federal; Sr.
Marcos Rolim, Deputado Federal, por meio do qual encaminha cópia do
Relatório da Primeira Caravana Nacional de Direitos Humanos; da Sra.
Erudite Nunes Rodrigues, em que denuncia constrangimentos que vem
sofrendo por parte de policiais; do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende,
Ouvidor da Polícia, em que presta informações; cópia do Boletim n°9 da Liga
dos Camponeses Pobres do Norte de Minas; fax contendo registro de reunião
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH-MG -;
cópia de documentação enviada por Adalberto Duarte da Silva, em que alega
sofrer perseguição por parte do Promotor Marco Aurélio Nogueira; cópia de
documentação enviada por Leonel Cândido Andrade, em que solicita ajuda
da Comissão para o assunto que menciona. A seguir, a Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento
n° 1.55312000, da Comissão de Direitos Humanos. Na fase de discussão e
votação de Droposições da Comissão, são aprovados os seguintes
requerimentos: do Deputado Agostinho Silveira, em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão com a finalidade de se avaliarem os
dez anos do Estatuto da Criança e do Adolescente; do Deputado Marcelo
Gonçalves (3), em que solicita seja pedido ao Presidente do STF que
proceda ao julgamento da Ação Ordinária de Nulidade de Títulos Imobiliários
n° 312-BA; sejam pedidas ao Comandante-Geral da PMMG esclarecimentos
sobre a ação dos policiais do 22° BPM junto à Escola Estadual Governador
Milton Campos e seja a Diretora da Escola Estadual Governador Milton
Campos convidada a comparecer â Comissão para prestar esclarecimentos
sobre denúncias apresentadas por aluno; e do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicita seja pedido à Mesa que disponibilize sala para abrigar
a estrutura de apoio à Comissão oferecida pela Defensoria Pública do
Estado. Foi apresentada emenda a requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves. Durante a reunião, apresentaram denúncias os alunos Bruno
Henrique de Oliveira Soares e Felipe Nicolau, representantes dos Grêmios
Estudantis das Escolas Estaduais Central e Técnico Industrial Professor
Fontes, respectivamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite.

MAN 1 FESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações:
com o Sr. Wilson Frade, pela passagem do seu 800 aniversário, em

21712000 (Requerimento n° 1.540/2000, do Deputado Agostinho Silveira).

e
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 166a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/8/2000
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Irani Barbosa

Sumário: Comparecimento- Abertura - 1a Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.17312000 - Requerimentos n°s 1.583 a
1.58512000 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do
Deputado Luiz Tadeu Leite - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Antônio Andrade -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende
- rani Barbosa - João Paulo - José Henrique - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 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. 20-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
ta Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFIC lOS
Do Sr. Márcio Decat de Moura, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas a assunto contido no Projeto de Lei Complementar n°
2812000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 2812000.)
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Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil (2),

encaminhando cópias de ofícios da Secretaria de Administração, com
informações relativas ao Projeto de Lei n° 605199, do Deputado Agostinho
Silveira, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça; e da Secretaria
da Educação, com informações relativas a pedido contido no Requerimento
n°1.189/2000, do Deputado Paulo Piau.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (3), prestando informações relativas a pedidos de liberação de
material betuminoso para a pavimentação de vias públicas nos Municípios de
Felixlândia, Joaquim Felicio e Diamantina, respectivamente, em atenção aos
Requerimentos n°s 1.408, 1.411 e 1.41412000, do Deputado João Batista de
Oliveira.

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia do Estado,
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 727199, do Deputado João
Leite (garantia de segurança ao Cabo PM Lauro de Alcântara), a resposta do
Chefe do Estado-Maior da PMMG.

Do Sr. Adalciever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário da
Segurança Pública, encaminhando, em atenção ao Requerimento n°
1.40512000, do Deputado lvo José (referente à Taxa de Segurança Pública),
a resposta do Diretor do Instituto de Identificação de Minas Gerais.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do Estado,
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 1.31812000, do Deputado
Sebastião Costa (nomeação de Defensores Públicos), a resposta da
Secretária da Justiça.

Do Sr. Francisco Alves Guimarães, Presidente em exercício da
FEDERAMINAS, comunicando nome de representante dessa Federação
para participar de reunião da Comissão Especial do Micro Geraes. (- A
Comissão Especial do Micro Geraes.)

a	Do Sr. Silvio de Carvalho Grossi, Presidente em exercício da Associação
t Mineira de Municípios - AMM -, encaminhando cópia de ofício enviado ao

Presidente da República em que manifesta sua indignação pela não-inclusão
de municípios mineiros no Programa de Desenvolvimento Integrado Sócio
Econômico. (- A Comissão do Trabalho.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.173/2000

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira das Vítimas da
Talidomida, com sede em Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira das

Vitimas da Talidomida, com sede em Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Brasileira das Vitimas da Talidomida é uma

sociedade civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, instituída em
15/9/73.

Tem como finalidade precipua promover a união das pessoas com
deficiência física causada pelos efeitos teratológicos da Talidomida,
defendendo seus objetivos comuns, seus direitos e interesses; buscando sua
integração na família e na sociedade; a habilitação e o aproveitamento de
seus membros em atividades profissionais compatíveis com suas condições
físicas; incentivando a prática de atividades sociais, cívicas, culturais,
recreativas e esportivas. Dessa forma, colabora significativamente para a
integração de seus membros à comunidade.

A Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.58312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado oficio ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, pedindo
providências para o julgamento da Ação Ordinária de Nulidade de Títulos
Imobiliários n° 312-BA, que trata da regularização do território dos Pataxós-
Hã-Hã-Hãe, na Bahia.

N° 1.58412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado oficio ao Comandante-Geral da PMMG, pedindo
esclarecimentos sobre a ação dos policiais do 22 1 BPM na Escola Estadual
Governador Milton Campos.

N° 1.58512000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado oficio à Superintendência de Policia Metropolitana, solicitando
informações sobre as providências tomadas relativamente à denúncia do Sr.
Carlos José Patrocínio, acerca do desaparecimento de seu veículo. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando que a sala anexa ao
Auditório, no andar SE, seja disponibilizada para abrigar a estrutura de apoio
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a esta Comissão a qual será oferecida pela Defensoria Pública do Estado.

Do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a realização de um ciclo de
debates sobre o tema 'Democratização do Acesso ao Ensino Superior e
Fortalecimento das Atividades Educativas do Estado". (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmi Ribeiro Silva
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputados, imprensa,

dignissima Mesa, assessores; nesta tarde, não poderia deixar passar
despercebido o acontecimento histórico da manhã de hoje, na Praça da
Liberdade: o Vice-Governador Newton Cardoso, em nome do Governador
Itamar Franco, distribuiu 200 novas viaturas destinadas à segurança pública.

Realmente, é um projeto arrojado e, sem dúvida alguma, irá beneficiar todo
o Estado no combate à violência. Tenho certeza absoluta de que, para nós,
mineiros, este é um dia de muita satisfação, principalmente para esta Casa,
que está preocupada com os legítimos interesses de nossas famílias e
escolas.

Hoje, em boa oportunidade e em boa hora, o caríssimo e dileto Deputado
Federal Mauro Lopes também participou da entrega dessas 200 viaturas ao
Estado de Minas Gerais. Quero, mais uma vez, parabenizar a segurança
pública do Estado, que não tem medido esforços para seu aprimoramento e,
acima de tudo, tem buscado, efetivamente, dar um testemunho quanto à
segurança, tranqüilidade e paz dos mineiros.

E importante esse momento do Governador Itamar Franco junto ao
Secretário Mauro Lopes, um trabalho extraordinário em todo o Estado;
atende á Grande BH, ao entregar essas viaturas e a secretaria móvel, um
veículo destinado ao cidadão: essa secretaria irá funcionar em vários pontos
da Capital e do interior.

O Estado de Minas Gerais sempre sai na frente, como hoje, em que a
Secretaria da Segurança Pública entregou essas viaturas. Tenho certeza
absoluta de que iremos trazer paz e tranqüilidade para o povo.

Ressalto ainda mais a importância desse acontecimento, em razão do
nosso trabalho pela unificação das policias. Somente assim, por meio de um
projeto de unificação, poderemos, no dia-a-dia, oferecer tranqüilidade ao
povo mineiro.

Há poucos dias, esta Casa recebeu as mais altas autoridades do mundo
judiciário e da esfera policial, que testemunharam o comportamento de Minas
Gerais, do Governador Itamar Franco e do Vice-Governador Newton
Cardoso, bem como a conduta extraordinária do Secretário Mauro Lopes.

E, sim, um momento importante, porque Minas, sem dúvida alguma, no
momento em que entrega essas viaturas, sela seu compromisso com o povo
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mineiro quanto ao combate à violência.

Parabenizo o Governador Itamar Franco, o Secretário Mauro Lopes e todos
os funcionários da Secretaria da Segurança Pública, bem como os de todas
as delegacias, que, a partir de hoje, terão novos mecanismos para trabalhar
em beneficio do povo e da comunidade.

Tenho certeza, ainda, de que uma atitude coletiva como essa, realmente,
ressalta o nosso testemunho, apreço e gratidão por esse trabalho magnífico
que tem sido feito junto ao Governo. Mais uma vez, felicito esta Casa, que
tem sabido e recebido, por diversas vezes, o entendimento junto à Secretaria
da Segurança Pública.

Há poucos dias, tivemos a visita do Secretário Mauro Lopes, que expôs seu
trabalho e projeto de construção de inúmeras cadeias e penitenciárias. E uma
matéria importante, e tenho certeza de que um trabalho conjunto com o
Executivo, o Legislativo, o Judiciário e toda a comunidade, principalmente
com o feito extraordinário do Governador Itamar Franco, que hoje entrega
essas viaturas para Minas Gerais, resgatará a paz e a tranqüilidade para
todos os mineiros. Temos certeza de que nós, como legítimos representantes
do povo mineiro, saberemos agradecer esse grande empenho e grande
momento para todos nós.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Irani Barbosa) - A Presidência, nos termos do §

1 0 do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização da solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito
Legislativo à Senadora Mirta Elsa Rubini, da Província de Buenos Aires.

- A ata desta solenidade será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião especial de terça-feira, dia 22, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será
publicada na edição de 2218/2000). Levanta-se a reunião.

ATA DA 95a REUNIÃO ESPECIAL, EM 3/8/2000
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Ivo Polleto - Palavras do Sr. Marcos Arruda - Palavras do Sr.
Reinaldo Gonçalves - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
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Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Antônio Andrade - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Dirnas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Ivo José - João Pinto
Ribeiro - José Henrique - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria
Olivia - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 91h04min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Rogério Correia, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. lvo Poletto, sociólogo, assessor da Cáritas Brasileira e das
Pastorais Sociais da CNBB e membro da Coordenação Nacional do
Plebiscito da Divida Externa; Marcos Arruda, Coordenador-Geral do Instituto
Políticas Alternativas para o Cone Sul - PACS - e da Campanha Nacional
Jubileu 2000 por um Milênio sem Dívidas, socioeconomista e educador; e
Reinaldo Gonçalves, professor de Economia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro; e o Deputado Rogério Correia, coordenador dos debates.

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

José Roberto Rezende, Ouvidor de Policia do Estado de Minas Gerais.
Queremos agradecer a presença do Instituto Sagrada Família, das
Professoras Jane Aguiar, Angelina Lara e Cibele e da Supervisora Luzia.
Muito obrigado pela presença de todos.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da Teleconferéncia

Divida Externa: O Que Fazer?, com os seguintes temas: Plebiscito Nacional,
Implicações Éticas, Divida Externa e Divida Interna, Dividas Sociais.

Palavras do Sr. Presidente
Em abril do corrente ano, realizou-se no Rio de Janeiro um encontro do

Tribunal da Divida Externa, patrocinado por entidades como a CNBB, o MST
e o IAB. Na ocasião, analisou-se o impacto do débito sobre o processo de
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desenvolvimento socioeconômico, chegando-se a unânime conclusão: a
dívida externa brasileira é injusta e insustentável, dos pontos de vista ético,
jurídico e político. Por outro lado, o endividamento foi constituído sem
consulta á sociedade, ferindo a soberania nacional.

O assunto permanece da maior atualidade, porquanto o povo brasileiro
continua sofrendo na pele, indefinidamente, com a sangria causada pela
remessa de divisas ao exterior, para a amortização da dívida. Além disso, a
equipe econômica do Governo Federal vem apregoando que o superávit
primário conseguido este ano é expressivo, o que constitui um sofisma:
afinal, não se incluem nele os montantes despendidos com juros. Por tudo
isso, é muito oportuna a realização da teleconferéncia de hoje, em iniciativa
desta Assembléia com o apoio de entidades representativas da sociedade
civil. Vamos despertar a consciência pública para a questão, daqui saindo
com subsídios para enfrentá-la.

Em principio, não vamos endossar medidas extremas e realisticamente
insustentáveis, como o radical rompimento das relações com o FMI: a
experiência passada nos mostrou que, ao nos isolarmos da comunidade
financeira internacional, pagamos um preço mais alto que o previsto. Mas
salta aos olhos que a renegociação é inadiável. Não há como prosseguir
alimentando uma dívida que já foi paga várias vezes, se considerarmos o
que, até hoje, desembolsamos a título de juros. No entanto, contabilmente o
montante devido só faz aumentar: em 1994, era de US$119.000.000.0Qo,00
e no encerramento de 1999 já alcançava US$242.000.000.000,00,
equivalentes a 43% do P18.

Existem, também, aspectos profundamente perversos na questão,
ressaltando a injustiça social. Primeiramente, grande parte do endividamento
foi contraído no período da megalomania que caracterizou a ditadura militar,
para financiar projetos faraônicos e inviáveis, como a Ferrovia do Aço e a
Transamazônica. Em segundo lugar, considerável parcela dos recursos
jamais entrou no Pais, permanecendo depositada em paraísos fiscais por
conta de agenciamentos e comissões.

Durante esta teleconferência, esses aspectos serão objeto de exposições
abalizadas dos Srs. Ivo Poletto, Marcos Arruda e Reinaldo Gonçalves. Uma
possibilidade interessante que será aventada é a da realização de um
plebiscito permitindo ao povo que se manifeste sobre a eventual moratória.

Por todos os motivos, enfim, estamos certos da oportunidade do evento,
que será coordenado pelos companheiros Deputados Rogério Correia e Ivo
José. Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
apresentamos nossos agradecimentos aos ilustres expositores. Aos demais
participantes, nossas boas-vindas e votos de bom trabalho. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ivo Poletto
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Inicialmente, quero agradecer a oportunidade que me é dada pelos

amigos de Minas Gerais, da Assembléia Legislativa, de poder participar desta
teleconferência.

Este é um pequeno passo para democratizarmos os meios de comunicação
e abrir espaços para o debate de temas tão importantes para a vida do nosso
povo, como este das dividas externa e interna e, em particular, um diálogo
sobre uma iniciativa popular da sociedade brasileira que acontecerá no
próximo mês de setembro, entre os dias 2 e 7, que é o plebiscito nacional
sobre as dividas externa e interna.

Devemos ressaltar que a maior parte dos meios de comunicação
continuam fechados a qualquer oportunidade para se debater um tema como
esse. Consideramos que os meios de comunicação, que são um serviço
público, deveriam abrir espaço para que a população se manifeste.

No caso da iniciativa desse plebiscito, estão envolvidas mais de 50
entidades: igrejas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, que
decidiram, a partir de um atento exame da sociedade brasileira, convocar a
população para um plebiscito.

Certamente, essas entidades devem ter suas razões para tomar uma
iniciativa direta de convocação de um plebiscito para a população brasileira.
Sem dúvida, foi convicção delas que apenas a apresentação de uma
proposta a quem de direito, no caso, ao Governo Federal ou então ao
Congresso Nacional, não seria considerada com seriedade. Provavelmente,
ficaria presa muito tempo nos trâmites burocráticos, e a iniciativa não seria
levada a efeito.

Por isso, as entidades decidiram assumir a responsabilidade cidadã de
convocar diretamente a população para que ela se manifeste sobre a política
de endividamento que pesa sobre nosso País.

Tentarei, rapidamente, colocar algumas das questões que estão nos
motivando a trabalhar por esse plebiscito sobre a dívida externa. Espero que
a chegada dos outros dois colegas do Rio de Janeiro venha a completar as
colocações que farei.

A motivação fundamental para todas as entidades envolvidas na promoção
do plebiscito, a princípio, não é nenhum tipo de enfrentamento político com
partidos, ou mesmo com Governos. O motivo principal da decisão e da
mobilização por esse plebiscita está no que hoje o jornal "Correio Brasiliense"
- que tive oportunidade de vir lendo no caminho esta manhã - estampa na
página 31, e gostaria que pudessem reproduzir nas imagens aqui: "Ricos e
pobres, miséria absoluta".

Temos aqui, mais uma vez, estampada na página deste e, certamente, de
outros jornais de hoje, os números dos milhões de pessoas - na verdade,
mais de 1 bilhão de pessoas - que no mundo são obrigadas a sobreviver com
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menos de US$1,00 por dia.

Trata-se de um levantamento feito nada menos que pelo Banco Mundial,
um dos organismos responsáveis pelo crescimento da pobreza e pelo
endividamento que assola todo o planeta. O Banco Mundial é um dos
responsáveis pela miséria absoluta que assola mais de 1 bilhão de pessoas
no mundo.

Considerando nosso Pais, o processo que antecedeu a convocação desse
plebiscito teve sua origem há quatro anos, na CNBB. Nasceu ali o esforço de
diálogo com as outras igrejas cristãs e com a própria sociedade. Nasceu de
uma programação de trabalho para o final do milênio e se chamou Terceira
Semana Social Brasileira, não porque deveria ser uma semana. Não. Seria
mesmo um processo. Essa denominação se deve à tradição das semanas
sociais brasileiras. Abriu-se espaço de diálogo com a sociedade sobre a
situação social em nosso pais.

A Terceira Semana Social Brasileira colocou como desafio o resgate das
dívidas sociais em nosso Pais. Iniciamos um trabalho nacional em todas as
regiões brasileiras e, desde o começo, convocamos outras igrejas e
entidades da sociedade civil a fazer conosco um levantamento da realidade
nacional, tentando identificar as dívidas sociais existentes em nosso Pais.

Na verdade, poderíamos falar de uma grande divida social. A sociedade
brasileira e todas as instâncias públicas têm uma grande dívida para com
uma parcela significativa da população. Dívida significa que algum ou alguns
direitos das pessoas lhe foram negados, por diferentes razões. A sociedade e
o Estado têm para com essas pessoas uma grande divida social.

Fizemos o levantamento em dividas nas diferentes regiões do País,
tentando dar um nome mais concreto ã dívida social. Assim, apareceriam as
diferentes realidades do nosso povo nas diferentes regiões brasileiras.
Evidentemente, a dívida social mais significativa na Amazônia não será a
mesma que em Belo Horizonte e em São Paulo. O peso da vida urbana, do
desemprego, da falta de moradia e da favelização, obviamente, torna-se mais
forte nas grandes cidades do centro-sul do Pais que na Amazônia. Na
Amazônia, nossas dividas sociais são com os povos indígenas, para quem,
até hoje, não reconhecemos sequer o direito a uma terra para viverem com
liberdade e segundo sua cultura. Com os povos ribeirinhos, nossa divida
também é grande, porque lhes retiramos as condições culturais de
sobrevivência e não reconhecemos sua grande contribuição na conservação
os rios. Além disso, entregamos as águas dos nossos rios a uma pesca
predatória, que colocou e continua colocando em risco a água e a utilização
econômica da pesca na região amazônica. Através dessas iniciativas locais e
regionais, procuramos fazer o levantamento das dívidas sociais.
Sistematizando, chegamos a identificar 28 diferentes tipos de dívidas sociais,
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entre elas incluídas a falta de reforma agrária para todos os que não
tiveram acesso à terra, apesar de ter direito e necessidade: a falta de uma
política agrícola que contemple efetivamente as condições de vida, de
trabalho e de comercialização dos pequenos produtores familiares; a nossa
divida para com a mulher e para com os negros, que, neste Pais, continuam
claramente discriminados não só no aspecto económico- Em relação à
mulher negra, em particular, a discriminação é dupla. Considere-se também
nossa divida social em relação aos jovens, a qual se agrava nos últimos
tempos. Se, nos índices de desemprego urbano, pudéssemos separar os
jovens desempregados, levaríamos um susto muito grande. Se é verdade
que as grandes metrópoles apresentam um índice de 18% ou mais de
desemprego formal, que se soma ao subemprego já estrutural e histórico em
nossa sociedade, e se separarmos os jovens, observaremos que, com
certeza, estamos muito acima da Alemanha e dos outros países. E bom
sabermos que na Alemanha, cuja taxa de desemprego é de 14%, quando se
separa por idade, os jovens, incluídos os formados na universidade até 24
anos, totalizam mais de 38% de desempregados. E isso na Europa, que
consideramos desenvolvida. Em nosso País, os jovens não têm oportunidade
de trabalho, e, quando têm, as relações de trabalho são inseguras, e a
remuneração muito abaixo da de seus pais. Um estudo de Márcio
Porschman, da Universidade de Campinas, demonstrou, recentemente, que,
de cada 10 jovens que conseguem trabalho, 7, portanto 70%, não têm
perspectiva sequer de alcançar a remuneração que seus pais conseguiram
através do trabalho e do emprego.

Em todo o processo da semana social não fizemos só levantamentos. Nós
nos perguntávamos quais eram os nossos compromissos diante dessas
dívidas. Devemos ficar com os braços cruzados, indiferentes, ou devemos
tomar uma atitude? A definição era sempre para agir e resgatar as pessoas

z cujos direitos não eram observados. Na hora de buscar a forma de agir para
o conseguir o resgate dessas dívidas sociais, de todos os lados aparecia o

mesmo indicador, a falta de recursos públicos para as políticas sociais. Em
todo o tempo, em todas as regiões, em qualquer esfera - estadual, municipal

o ou federal -, não há recursos suficientes para as políticas sociais, seja na
linha da educação, da promoção do trabalho, da geração de novas
oportunidades de emprego, da reforma da agrária, etc. Por que não há
recursos? Ao buscar uma resposta, nos defrontamos com o problema da
política de endividamento. Nesse ponto, entramos em contato com a dívida
externa e, posteriormente, com sua irmã gêmea, a dívida interna.

Fomos nos dar conta disso na hora de começar a examinar o orçamento
público federal, que, nos últimos anos, sempre esteve 50% comprometido
com custos de endividamento, às vezes, até mais, como no ano passado,
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mais de 60%. Significa que menos de 40%, no caso do ano passado,
estiveram disponíveis para toda a responsabilidade pública do Governo
Federal em relação a toda a população do País. Então, começamos a nos
perguntar o que está acontecendo com as dividas externa e interna. Afinal,
há alguns anos, disseram que, graças a Deus, a divida externa não era mais
problema, que já estava equacionada, pois havia sido feita a melhor
renegociação de toda a história, e o Pais poderia caminhar livremente,
buscando sua integração internacional e seu desenvolvimento, e que toda a
população, em pouco tempo, poderia sonhar em viver nas condições dos
países mais desenvolvidos Mas isso não estava acontecendo.

Então, começamos a encarar a questão da divida e realizamos um
seminário de estudos para poder conhecer, entender, a dívida externa
brasileira, no endividamento mundial. A partir dele, tomamos consciência de
que era gravíssimo o peso das dividas externa e interna, ou, então, era
gravíssimo o peso da política de endividamento do nosso Pais sobre as
condições de vida concreta do nosso povo. Diante disso, surgiu a idéia e
realizamos o Tribunal da Dívida Externa em abril do ano passado, no Rio de
Janeiro. Nesse Tribunal, fizemos um trabalho sério, com a apresentação de
depoimentos em relação à realidade da política no Brasil e suas
conseqüências sociais, com depoimentos de representantes de outros países
que têm situações semelhantes à do Brasil, com depoimentos sobre a política
global de endividamento no munco todo. Assim, chegou-se ao seguinte
veredicto: condenou-se a dívida externa brasileira como imoral, como
causadora da pobreza e da miséria do nosso povo.

A partir do momento em que fizemos esse Tribunal e houve esse
julgamento, nós, as entidades que estavam participando dessa iniciativa, nos
perguntamos: "E agora, o que vamos fazer a partir desse veredicto do
Tribuna[?"- Entre as várias alternativas que se apresentaram, optamos pelo
plebiscito sobre a divida externa.

Para nós, entidades que estamos promovendo esse plebiscito, o que é ele?
E um esforço que estamos realizando para dizer à população que fizemos
esse caminho, e o Tribunal da Dívida Externa considerou essa divida como
uma das causas principais do empobrecimento do nosso povo. Portanto,
estamos perguntando a vocês, cidadãos, o que têm a dizer em relação à
dívida externa brasileira. Se estão de acordo, que continue do jeito que está.
Ou acham que devem mudar? Acham que o País deve mudar, que o nosso
Governo deve mudar a sua política de endividamento? O plebiscito é uma
consulta a toda a sociedade para que se pronuncie, junto conosco, a favor ou
contra a conclusão do Tribunal da Divida Externa. Na verdade, estamos
ampliando o Tribunal, estamos convocando todos os cidadãos do Pais a ser
aquilo que devem ser, a usar o poder da população para dizer sim ou não à
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política de endividamento do Governo, levando em consideração o peso
dessa política na vida de todas as pessoas do Pais.

Evidentemente, esperamos que isso ocorra a partir do debate e do diálogo
que gostaríamos de fazer com cada brasileiro, em todas as regiões. Por isso
mesmo, iniciei minha fala, dizendo que é pena que os meios de comunicação
do País ainda não estejam tão democratizados como deveriam, porque, ai,
poderíamos chegar de fato a todas as pessoas. Mas gostaríamos de ter essa
oportunidade de dialogar com cada brasileiro e cada brasileira, passando-
lhes informações sobre a dívida, sobre a relação entre a divida e a vida
concreta da população, para que eles e elas possam dizer como, em sua vida
concreta do dia-a-dia, aparece a dificuldade que, por detrás, tem como causa
o endividamento do País. Gostaríamos de ter esse diálogo, para que cada
brasileiro e cada brasileira, com a liberdade de cidadãos, possam expor a sua
palavra e dar o seu voto.

Ao mesmo tempo que estamos dialogando com a população e
organizando, por nossa própria conta, como sociedade brasileira, esse
plebiscito sobre a dívida externa, já estamos com uma proposta no
Congresso Nacional, para que ele convoque um plebiscito oficial sobre essa
questão, exigindo principalmente a organização de uma auditoria pública da
divida, para que se tire a limpo toda a história dessa divida, com toda a
transparência e com a documentação necessária, mostrando o que
efetivamente devemos, se é que ainda devemos. Se não, qual é o nosso
crédito? Se tivermos débito, quem é o responsável pela dívida? De quem se
deve cobrá-la, para que não se continue praticando a imoralidade de fazer
quem já vive na miséria viver na miséria absoluta, para desviar recursos para
o pagamento do custo dessa dívida que só favorece meia dúzia de grandes
agiotas no Brasil e no mundo.

Esse é o sentido do plebiscito, e o nosso desejo é o de que ele seja um
momento de consciência da cidadania e da prática e do crescimento da
democracia no País. Deixo essas palavras como provocação inicial, para que
possamos fazer o diálogo desta manhã.

Palavras do Sr. Marcos Arruda
Muito obrigado. E um grande prazer estar aqui novamente. Cumprimento

os membros da Mesa e os colegas que participam deste painel. Há três
meses, convidado pelo Deputado Ivo José, participei, aqui, de um debate
sobre o cooperativismo e a perspectiva de um caminho alternativo, sobre o
qual temos trabalhado, com essa visão de uma economia centrada não no
capital, mas no trabalho humano e em valores como a cooperação, a
reciprocidade e a solidariedade. Então, estar aqui novamente, para debater
sobre a dívida externa, sobre a crise financeira e socioeconõmica que o
Brasil vive hoje e sobre as perspectivas de superação dessa crise e de todas



346
essas debilidades de que padece o Pais, é uma alegria muito grande.

Gostaria de começar dizendo que o nosso Instituto de Políticas Alternativas
para o Cone Sul, o PACS, trabalha com a temática da dívida há muitos anos.
Em 1989, participamos de um seminário ecumênico, no qual os candidatos à
Presidência da República vieram debater conosco sobre a política que
adotariam para enfrentar a crise do endividamento em uma década que se
concluía, uma década perdida em termos de desenvolvimento econômico,
social e humano, para o Brasil e para todo o hemisfério sul, De lá para cá.
realizamos continuamente esse trabalho e contamos com a participação
importante de pessoas como o próprio Dr. Reinaldo Gonçalves, que é
membro da assembléia de sócios do PACS, e outras pessoas, como o Dr.
João Luiz Pinoti, que atualmente é Secretário de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, é um brilhante advogado, jurista; e durante muitos anos assessorou
a OAB em toda a temática da divida externa.

O PACS também é parte da coordenação da campanha brasileira do
Jubileu 2000 - Por um Milênio sem Dividas, e, nesse espaço, somos colegas
do companheiro Ivo Poletto, que ali representa a Cáritas Brasileira.

Cheguei um pouco atrasado por causa do vôo, mas é interessante
mencionar que a campanha da dívida tem sido fator de aglutinação da
sociedade civil em nível internacional. Estamos assistindo e participando pela
primeira vez de uma articulação que supera todas as barreiras e fronteiras
Políticas, raciais, territoriais, ideológicas, articulando setores da sociedade
civil de diferentes partes do mundo num movimento unânime em torno,
primeiramente, do cancelamento da dívida externa dos países mais pobres e
mais endividados do mundo.

Recentemente, publicamos na Inglaterra um livro, que já saiu aqui no Brasil
e está à disposição, sobre a dívida externa brasileira e a crise financeira
internacional. A obra está servindo de material de base para a campanha
internacional do Jubileu 2000. E ai fazemos um balanço desse projeto de
cancelamento das dividas que foi acordado pelo grupo dos sete países mais
ricos do mundo junto às instituições financeiras multilaterais, que são o
Banco Mundial, o FMI e as agências financeiras de desenvolvimento regional,
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Esse acordo ganhou o nome de Hipick, que quer dizer, em inglês, um
acordo em relação aos países mais pobres e mais endividados. O plano que
os governos mais ricos fizeram com o Banco Mundial e o FMI foi para impor a
esses países uma violenta e intensa política de reforma interna, para que,
num período de seis anos de provação, eles chegassem a se afinar com os
critérios que esses Bancos definiram, a fim de que eles, então, fossem
beneficiados ou por cancelamento ou por redução dos pagamentos
relacionados com a sua divida externa. A maioria, se não todos esses países
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- que são 52, pelo menos -, tem uma dívida externa principalmente com
governos do hemisfério norte e com as agências multilaterais.

Os mais fracos e os mais empobrecidos, como os países da África negra e
um ou outro país da América Latina, Honduras, Bolívia, têm a sua dívida
principalmente com os credores multilaterais, que são o Banco Mundial e o
FMI. No caso da América Latina, o BID; no caso da África, o Banco Africano
de Desenvolvimento. Então, é a dívida multilateral que pesa mais forte sobre
esses países. Eles, há décadas, estão transferindo mais recursos para fora,
para pagar essas dividas, do que o dinheiro que recebem do exterior, como
ajuda internacional para superar as suas dificuldades econômicas e a sua
pobreza. Portanto, eles são os podadores líquidos de capital para o exterior,
o que é uma situação profundamente aberrante, se pensarmos que países
com pobreza tão grave como os países da África negra estejam levando mais
recursos para fora do que recebendo do exterior. Isso significa crescente
descapitalização e crescente empobrecimento. Então, na campanha
internacional e na campanha no Brasil, temos feito um intenso trabalho de
educação da opinião pública e de pressão sobre os centros de poder, para o
cancelamento da divida dos países mais pobres e endividados, um
cancelamento que não teria implicações econômicas financeiras; em outras
palavras, que não seria a partir de uma discussão sobre números, mas sim
como um gesto político, moral e ético da parte dos países credores. O Brasil
é um dos países credores de vários desses países muito pobres e muito
endividados. O Brasil é membro do Clube de Paris, que é a reunião informal
dos países credores para debater a sua política em relação aos países
devedores. O Brasil é membro desse Clube dos dois lados da mesa. Do lado
dos devedores, ele vai lá humildemente discutir as suas necessidades
enquanto Pais devedor dos governos mais ricos do mundo e de outros
governos do hemisfério norte. Enquanto credor, ele se senta do lado de cá da
mesa para discutir com outros países devedores a política em relação ao
pagamento dessas dividas. Nesse quadro, o Brasil é muito inflexível. Os
governos que temos tido são duros com os seus devedores. Só
recentemente é que o Brasil começou a adotar uma política de cancelamento
ou de redução de algumas das dívidas mais graves, de países como
Moçambique, Nicarágua. Assim mesmo, são 19 os países que devem ao
Brasil. O total da divida até 1998; a informação que temos é que ela está em
torno de US$7.000.000.000,00 devidos ao Governo brasileiro. A campanha
brasileira tem trabalhado a idéia de pressionar o Governo Fernando Henrique
Cardoso para ele fazer um gesto político, moral e ético de cancelar
integralmente a dívida dos países endividados com o Brasil, como um gesto
semelhante àquele que nós também queremos que os credores do Brasil
façam conosco, com a nossa dívida em grande parte já paga, uma divida que
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é onerada por terríveis taxas de juras que multiplicaram o seu valor em
uma época em que estávamos terrivelmente vulneráveis - Então, um gesto do
Brasil nesse sentido seria um gesto de testemunho, um exemplo para outros
países credores, de como a vontade política de um governo e de uma nação
pode revirar a situação de grave endividamento de países pobres e altamente
endividados. Mas é claro que a situação do Brasil, do México, da Nigéria, da
Argentina e de outros países, que o Banco Mundial classifica como de renda
média, é bem diferente da situação de países altamente endividados e muito
pobres, que têm um produto interno muito reduzido e uma renda por
habitante muito deprimida.

O que argumentamos é que países como o Brasil, apesar de sermos
efetivamente um pais rico, rico de território, rico de recursos e rico de
população, portanto com indicadores econômicos relativamente favoráveis,
têm alta incidência de pobreza, uma pobreza histórica, uma pobreza que
começou herdada da era colonial. Foram mais de 350 anos de roubo e de
depredação das riquezas do Pais pelos países colonizadores da Europa.

Depois da independência, houve a continuação dos laços de dependência
e de subordinação com outras nações, principalmente com a Inglaterra, no
início do pós-independência, e, no último século, com os Estados Unidos, a
grande potência imperial do mundo atual. De modo que, sob esse peso de
espoliação e dominação com a concordância das elites do Pais, o Brasil tem
sido um pais rico continuamente empobrecido, cuja população continua
sofrendo dos males do subdesenvolvimento e do não-desenvolvimento.
Basta visitarmos as nossas favelas para ver a situação subumana em que
uma grande parte da população urbana vive no País, basta visitarmos o
interior para ver a maioria da população rural ainda submetida á pobreza e a
todo o tipo de espoliação, inclusive a de um pedaço de terra em que pudesse
produzir a sua sobrevivência.

Os dados do movimento dos sem-terras são surpreendentes: quatro
milhões e meio de famílias de trabalhadores sem terra para sobreviver.
Portanto, uma população de mais de 12 milhões de pessoas nas áreas rurais
são privadas das condições mínimas de sobrevivência num pais gigantesco
em termos de território, como o Brasil. Quando vemos as promessas dos
governos anteriores de reforma agrária e assentamento de famílias rurais na
terra, é espantoso que não tenha havido ainda uma reforma agrária que
mobilizasse uma pequena fração do valor que temos pago aos credores
externos e internos do Brasil, para realizar efetivamente uma reforma agrária
que beneficiasse a totalidade dessa população reduzida à miséria no campo.
A falta de vontade política de nossos governantes tem impedido que isso
ocorra.

Gostaria de completar alguns dados apresentados pelo Ivo, para mostrar
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como é dramática a situação do endividamento brasileiro, hoje. A
aparência de que a divida externa já não é um problema não é justificada
pela realidade dos fatos e dos números; tanto é assim, que, nos primeiros
três meses do ano 2000, o valor total retirado do orçamento federal para o
pagamento e a renegociação das dívidas interna e externa brasileira foi de
71%. Imaginem 71% da receita do orçamento dedicada à rolagem e ao
pagamento das dividas externa e interna Isto é, enriquecendo os credores
do Brasil e do exterior à custa dos recursos indispensáveis para investir na
economia e na sociedade do Brasil. Isso mostra o grau de seriedade do
problema. Esses dados podem ser acessados facilmente no sítio da Câmara
Federal, sob o titulo Orçamento Federal, onde vamos encontrar uma
atualização trimestral ou quadrimestral desses dados. Trata-se de profunda
irresponsabilidade dos governantes do Brasil que esta seja a sua prioridade;
pagar as dividas externa e interna à custa do sangue, do sofrimento e do
empobrecimento da nossa população.

Os valores transferidos para o exterior só fazem corroborar isso. No ano
passado, o Brasil transferiu para os credores externos um total de
US$65.000.000.000,00 e ainda transferiu cerca de R$70.000.000.000,00 para
os credores internos que são, em grande parte, Bancos que operam no Brasil
- brasileiros e estrangeiros -, grandes empresas compradoras de títulos
públicos do Tesouro Nacional e do Banco Central. Trata-se de uma situação
em que uns poucos estão enriquecendo à custa desse sofrimento pelo qual a
maioria da Nação está passando.

O acordo com o FMI foi feito para garantir que essa prioridade seja
respeitada, isto é, em troca de um cheque em branco de
US$41.500.000.000,00, feito pelo FMI, pelo Banco Mundial e por um grupo
de nações credoras do Brasil, estamos sendo obrigados a privatizar
maciçamente nosso patrimônio, numa correria absolutamente desvairada,
sem nenhum sinal de responsabilidade quanto a uma riqueza que o Brasil
construiu e acumulou à custa do trabalho de sua população durante décadas,
e na penada de um ou dois Governos, Collor e Fernando Henrique Cardoso,
essas propriedades públicas são transferidas a preço de banana e em
condições altamente facilitadas, inclusive com empréstimo do BNDS, para
que os privatizadores comprem esse patrimônio público e passem a cobrar
valores ainda maiores pelos serviços e produtos que vão oferecer à nossa
população.

O nosso colega economista Aluísio Biondi publicou um trabalho da série 'O
Brasil Privatizado", mostrando que, embora, pelos dados oficiais, o Pais
houvesse arrecadado R$85000.000.000,00 com as privatizações, não havia
conseguido diminuir sequer um centavo da divida externa nem os
pagamentos anuais da dívida brasileira. No entanto, ao mesmo tempo, o
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Brasil havia pago e perdido ou cedido aos privatizadores um total de
R$87.000.000.00000 portanto R$2.000.000.000,00 a mais do que o que foi
arrecadado pelo Governo brasileiro.

Esse dado mostra que a política de privatizações é mais um dado suicida
da política econômico-financeira do Governo Fernando Henrique Cardoso. E,
junto a ela, aparece uma série de condições a que o Brasil aceitou submeter-
se junto ao FMI, como a privatização dos Bancos estaduais e a preparação
do caminho para a privatização da PETROBRAS, do Banco do Brasil e da
Caixa Económica Federal.

Por isso é que a campanha brasileira do Jubileu por Um Milênio sem
Dívidas está convocando a população a se pronunciar, de 2 a 7 de setembro,
contra a continuidade do acordo FHC-FMI, que é predatório para a nossa
sociedade, para a nossa economia e para a nossa soberania. E preciso que
ele seja suspenso e anulado, como fizeram países com a coragem da Coréia
do Sul e da Malásia, que se recusaram a entrar em acordo com o FMI e
conseguiram recuperar o crescimento económico e o desenvolvimento,
conforme tem mostrado uma série de artigos e estudos que estão circulando
pelo mundo e aos quais temos fácil acesso. São exemplos de países que não
aceitaram entregar-se a receitas vindas do hemisfério Norte e decidiram por
um caminho próprio de reestabilização da economia, sem submissão a
condições de fora e sem depender de dinheiro tomado do exterior. Para se
reerguerem, foram capazes de se soerguer e de preservar a sua soberania.

Sem soberania, não há -desenvolvimento. E o Brasil é um dos países do
Terceiro Mundo que tem melhores condições de ter um projeto próprio de
desenvolvimento. E um projeto tão forte, tão pujante, que é capaz de
compartilhar esse desenvolvimento com outras nações mais pobres da
América Latina e do Terceiro Mundo. Temos recursos para isso, no entanto
estamos importando produtos que poderíamos estar produzindo. Estamos
importando milho da Argentina, feijão preto do Chile e outros produtos, o que
mostra a situação irracional de um país que não tem uma política agrícola
nem de investimentos digna de um país como o Brasil, digna dos recursos e
da capacidade produtiva da nossa terra e da nossa população.

Mas existem alternativas. A fala do Governo Federal de que a sociedade
civil só sabe questionar e criticar, e não sabe propor é falsa. Temos
alternativas para o Governo se desendividar e reconstruir o caminho do
desenvolvimento brasileiro com base em seus recursos e em sua capacidade
humana produtiva. O que falta é vontade política; o que falta é brio e
dignidade; o que falta é a superação efetiva da impunidade e da corrupção,
que estão assolando o Governo. Precisamos dizer um 'basta" a tudo isso e,
realmente, colocar a sociedade como principal protagonista da política
econômica do País. Precisamos colocar as organizações sociais como
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participantes ativas da definição de políticas econômicas para o País,
participando junto ao Senado das decisões sobre quais empréstimos tomar
no exterior e sobre como podemos usar o dinheiro que pararemos de pagar
por via de uma moratória soberana da divida, até que a auditoria das dívidas
seja feita. Que destino poderíamos dar a esses recursos, de modo que a
pobreza começasse a ser erradicada e os fatores de empobrecimento
superados em nosso Pais?

Chamo vocês, corroborando a convocação do Deputado Ivo José, a
participar ativamente desse esforço. O apoio das agências do Governo, como
o da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o dos Governos do
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, é profundamente importante para
fortalecer essa campanha. No Rio de Janeiro, em poucos dias, vamos ter
uma reunião com o Governador Garotinho e com o Secretário da Justiça. Ela
ia se realizar hoje, de manhã, mas o Governador viajou para Brasília. Com
certeza, ela se realizará na próxima semana, e se discutirão as formas como
o Governo Estadual vai promover e facilitar o processo do plebiscito nacional,
entre outras coisas, cedendo as escolas públicas estaduais, estimulando os
municípios a ceder suas escolas, para que ele seja feito.

Convoco-os, portanto, a pensar as maneiras mais criativas de fazer com
que esse plebiscito seja o mais amplo e abrangente possível, resultando em
uma palavra forte e definitiva da sociedade civil para o Governo Fernando
Henrique Cardoso, que é basta de exploração, basta de empobrecimento,
basta de entreguismo, basta de abolição da soberania nacional. Viva um
Brasil para os brasileiros, viva um Brasil cooperativo, solidário e soberano!
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Reinaldo Gonçalves
Bom-dia a todos. Vou dividir minha exposição em quatro partes. Na

realidade, vou tentar defender quatro argumentos em relação ao problema da
divida.

O primeiro argumento importante é que a dívida externa, contrariamente à
propaganda do Governo e aquilo que a mídia brasileira difunde, é de enorme
gravidade. Além disso, o problema vem se agravando nos últimos anos,
durante o Governo Fernando Henrique Cardoso. Na realidade, os dados são
absolutamente evidentes e claros. O primeiro fato importante é o seguinte:
quando Fernando Henrique assumiu o Governo, a dívida brasileira era de
US$148.000.000.000,00. Hoje, ela é de USS100.000.000.000,00 a mais, ou
seja, de US$248.000.000.000,00. Portanto, Fernando Henrique gerou uma
dívida nacional de US$100.000.000.000,00. Isso significa que, anualmente,
somente pelo fato de Fernando Henrique ser governo, temos um pagamento
adicional de juros em torno de US$10.000.000.000,00 de sua
responsabilidade.
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Para quem achar que esses números não são tão expressivos, quero

dizer que, hoje, no Brasil : o pagamento estimado de juros sobre a divida
externa será da ordem de R$18.000.000.000,00, o que significa o patrimônio
de Furnas, Belgo-Mineira, CEMIG. USIMINAS, AÇOMINAS e TELEMIG
juntas. Seria como colocar as seis grandes empresas de Minas Gerais, cujo
patrimônio totaliza US$17.500.000.000,00 colocá-las em um contêiner e
jogar tudo dentro do lago de Furnas todos os anos. Esse é o custo do
endividamento externo brasileiro. Se sairmos de Minas Gerais, observando
todo o Brasil, veremos que significa o patrimônio liqüido das duas maiores
empresas brasileiras, que são a Vale do Rio Doce e a PETROBRÂS. Todos
os anos, pegamos uma Vale e uma PETROBRAS, colocamos em um
contêiner e afundamos no Oceano Atlântico, com seus empregados,
impostos, renda gerada e todos os benefícios associados à produção dessas
grandes empresas brasileiras.

Em síntese, o problema é de extrema gravidade. E mais, ele está se
agravando. Por quê? Quando Fernando Henrique assumiu o governo, a
relação dos juros sobre a exportação era de 15%. Hoje, é de 30%. Os
indicadores do endividamento do Brasil duplicaram durante o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a divida é
um problema de enorme gravidade, significa jogar pelo ralo recursos
gigantescos em quaisquer padrões, mesmo os internacionais, sejam eles
americanos, alemães, japoneses. Dezoito bilhões de dólares é muito
dinheiro, principalmente para um país pobre como o Brasil.

O segundo ponto é que a responsabilidade - ou irresponsabilidade - desse
Governo é enorme. Os indicadores de endividamento sobre renda e
exportação e os pagamentos de juros sobre renda e exportação, quando não
duplicaram, praticamente chegaram perto disso ao longo dos últimos cinco
anos. Então, a responsabilidade desse Governo é absoluta quanto a esse
grave e crescente problema.

O terceiro ponto é que o endividamento externo é um extraordinário
obstáculo ao processo de desenvolvimento econômico do País. Não teremos
desenvolvimento se não resolvermos cinco problemas centrais. O primeiro
deles é a dívida externa. Ela significa dois vazamentos: transferência de
renda do Brasil para o mundo, ou seja, nossa renda diminui, todos os anos,
US$18.000.000,00. Nós mandamos essa renda para eles. Produzimos,
pegamos tudo e mandamos para eles. E a transferência de renda de um pais
pobre e injusto para países ricos e não tão injustos quanto o nosso.

O segundo problema é que a divida externa significa a saída de uma
mercadoria estratégica, que é o dólar. O pagamento da divida significa
transformar reais em dólares. Isso gera enormes problemas para a
sociedade, porque mercadorias também muito importantes para nós, mais



3 5 3
importantes que o dólar, como o trigo e o petróleo, são compradas em
dólar. Quando temos de comprar dólar, estamos afetando o mercado de bens
e outros serviços da sociedade. Não teremos desenvolvimento neste País se
não pararmos com o vazamento de dólares e com a pressão no mercado de
câmbio: essa necessidade de gerar dólar a qualquer custo, por causa da
dívida externa.

O segundo problema está também relacionado com a dívida externa: a
vulnerabilidade externa do Pais. O Brasil tem uma baixíssima capacidade de
resistência a pressões internacionais, a fatores desestabilizadores e a
choques externos. Com qualquer coisinha que acontece no mundo, ficamos
fragilizados; qualquer chuvinha no mundo, pegamos uma pneumonia. Como
resultado, temos um país com baixa capacidade de resistência ao mundo.
Isso piorou durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, e nossa
fragilidade continua aumentando. Nossa vulnerabilidade continua crescendo
extraordinariamente. Enquanto não ficarmos fortes frente ao mundo, seremos
um pais subdesenvolvido, sem soberania, curvado frente a pressões
internacionais.

O terceiro aspecto importante é a divida interna, que, em certa medida,
está associada à divida externa, porque parte da divida interna tem um
componente em dólar. O Brasil deve US$100.000.000.000,00, sendo que
parte da dívida interna é em dólares, e parte, em títulos cambiais. Isso é
importante, não podemos esquecer que a divida externa afeta o câmbio, o
dólar, e ele afeta a dívida interna. Quando o Estado de Minas Gerais ou o
Governo do Rio de Janeiro quer aumentar o salário do funcionalismo, ter
mais verba para educação, saúde, obras públicas, não poderá fazê-lo: os
orçamentos públicos estão travados por causa da divida pública interna
elevada. Como parte desta está em dólar, quando o câmbio vai lá para cima -
porque o Brasil é vulnerável, é fraco, tem uma dívida externa elevada -, trava-
se o orçamento público e não se consegue desenvolver o País.

O quarto obstáculo é a concentração de renda e riqueza. O Brasil é
campeão mundial em concentração de renda, mas é pentacampeão mundial
em concentração de riqueza. Temos de fazer uma reforma agrária séria, pois
esse simulacro de reforma agrária que o Governo está fazendo não resolverá
nossos problemas. Temos de fazer uma reforma financeira radical, de forma
a acabar com o 'rentismo" parasitário que existe no sistema financeiro; vira e
mexe, quando há crise financeira, o povo é obrigado a pagar bilhões de
dólares para salvar Bancos gerenciados só Deus sabe como e com que tipo
de conexões políticas sérias e predatórias.

O quinto aspecto importante, que também é um obstáculo, é a questão das
reformas institucionais, O Brasil precisa fazer reformas institucionais sérias:
do Judiciário; dos meios de comunicação, que são servis neste Pais, tão
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subservientes, tão venais; é necessária uma reforma do aparelho do
Estado, para dar melhores condições de funcionamento da burocracia e do
funcionalismo público, possibilitando condições de regulamentar, intervir e
fazer essa sociedade funcionar de uma forma mais justa e eficaz.

O Brasil não se desenvolverá enquanto não resolver os cinco obstáculos
centrais ao seu desenvolvimento econômico: a divida externa, a divida
interna, a vulnerabilidade externa, a concentração de renda e riqueza e a
reforma das instituições, que vai do aparelho do Estado ao Judiciário, aos
meios de comunicação e a outras instituições públicas e privadas. A dívida
externa é um entrave importante à reforma das instituições e do aparelho do
Estado.

Em decorrência das estratégias do Governo Fernando Henrique e do
desequilíbrio do endividamento, o Brasil caminha numa gravíssima trajetória
de instabilidade e crise. O Brasil desce a ladeira, está num processo de voltar
para trás, não só do ponto de vista econômico, mas também social, político e
institucional. Não exageraríamos se disséssemos que o Brasil atravessa
também uma fase de regressão ética. Basta, a quem duvida disso, assistir
hoje, às 14 horas, pela televisão, ao depoimento de um ex-assessor e amigo
intimo do Presidente da República, encalacrado em mais um escândalo de
contratações de obras do serviço público. Resultado: o Brasil está voltando
para trás, está regredindo.

Do ponto de vista econômico, a origem do problema foi a abertura
econômica jamais vista no Brasil, jamais vista em nenhum lugar do mundo,
que Fernando Henrique fez com assustadora profundidade, amplitude e
velocidade nos últimos cinco anos. Essa abertura atingiu a questão
comercial, a monetária e financeira, a tecnológica e a questão produtiva real.
Em nenhum pais do mundo, desnacionalizou-se o aparelho produtivo de
maneira tão rápida, profunda e ampla quanto no Brasil, durante o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Não há registro disso na história do Brasil e do
mundo.

Qual a conseqüência dessa liberação generalizada e, até, irresponsável? O
aumento brutal da vulnerabilidade externa. Viramos um pais frágil e curvado
frente ao mundo. Essa fragilidade significa que o Brasil está sempre à beira
de uma crise cambial. A próxima crise cambial é uma questão de tempo, e
crise cambial faz com que o Governo implemente políticas econômicas,
monetárias e fiscais sempre restritivas, políticas salariais predatórias e
políticas de contração de gastos públicos cada vez mais degradantes para a
sociedade.

Estamos degustando o arrocho fiscal. Nossa renda pessoal disponível hoje
é menor que a do ano passado, porque os impostos aumentaram. A carga
tributária brasileira, nos últimos cinco anos, deu um salto quântico. Explodiu
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de 5% para mais de 30%. Isso afeta o trabalhador, o desempregado e,
particularmente, o pequeno e o médio empresários, já que os grandes grupos
econômicos têm mecanismos para ultrapassar os esquemas tributários mais
pesados.

Na realidade, o que tivemos foi a redução de renda da população. Ficamos
mais pobres. O pequeno e o médio empresários tiveram menos recursos
para investir; conseqüentemente, mais desemprego e piora nas condições de
vida. Impostos altíssimos levaram empresas e instituições públicas à falência.
Estamos vivendo problemas econômicos graves: desemprego, orçamentos
travados, falta de investimento.

A falta de recursos públicos gera problemas enormes, como a violência.
Não só o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Belo Horizonte, Recife,
Fortaleza e Salvador são também muito violentas. De norte a sul, a civilidade
brasileira regride.

Isso resulta de políticas do Governo. Há políticas econômicas de arrocho
fiscal e monetário, de contração de salário e de crédito, o que gera problemas
econômicos e sociais e acaba gerando degradação das instituições e da
política neste País. As instituições brasileiras - o Congresso, os partidos
políticos, as universidades, as Forças Armadas, o Judiciário, os meios de
comunicação - estão sendo degradadas nos últimos tempos. Sua
credibilidade está cada vez mais baixa. Atualmente, no Brasil, mais de 80%
da população avalia como ruim o Governo Fernando Henrique Cardoso-

0 Governo é uma instituição, o Executivo é uma instituição. Os
mecanismos de Estado se deterioram e se degradam. E extraordinária a
perda de credibilidade não só das instituições públicas, como também das
instituições privadas. Há 15 ou 20 anos, a Federação das Indústrias de São
Paulo tinha uma força política e econômica fundamental. Hoje, é uma
instituição esvaziada. A Confederação Nacional da Indústria é, atualmente,
uma pálida lembrança do que era há alguns anos. A imagem do BNDES está
abalada. Conforme afirmou meu colega Marcos Arruda, é uma instituição que
está financiando grandes multinacionais, motivo de riso em nível
internacional. Quando se diz que um Banco nacional de desenvolvimento
financia uma multinacional na Bahia, as pessoas afirmam que isso aqui se
transformou, literalmente, em uma república de bananas. O resultado é a
degradação das instituições públicas e privadas.

Qual é o algoritmo brasileiro, a trajetória de instabilidade e de crise gerada
pelo Governo Fernando Henrique? E uma trajetória que vem de uma abertura
irresponsável, inconseqüente e, até, criminosa; gera uma brutal
vulnerabilidade deste Pais no cenário internacional e frente a choques
externos. Essa vulnerabilidade provoca choques cambiais permanentes. E as
políticas econômicas geram esgarçamento do tecido social e problemas
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económicos seriissimos, o que acaba provocando uma crise política e
institucional não trivial.

Esses escândalos que estamos testemunhando no Brasil, essa tensão nas
instituições, nos proc€ssos políticos, nas estruturas políticas, nas relações
políticas institucionais resultam da trajetória de instabilidade e de crise dos
últimos cinco anos. E a relação tensa entre as diferentes instâncias,do
Governo - Municipal, Estadual e Federal - resulta das estratégias
equivocadas e das políticas inconseqüentes do Governo Fernando Henrique
Cardoso.

O Brasil está descendo a ladeira, e o poço não tem fundo. A história
brasileira e mundial mostra que se chega um ponto de não -retorno, do qual
estamos nos aproximando. As tensões estão crescendo. O problema do
endividamento externo é um dos mais importantes do Pais e origina a
degradação das instituições, a deterioração da política, o esgarçamento do
tecido social e o agravamento extraordinário da questão económica no Pais.
Em síntese, enquanto não enfrentarmos o problema da dívida externa, não
reverteremos a história de instabilidade e de crise que vem se agravando em
decorrência de uma estratégia do Governo Fernando Henrique e de suas
políticas equivocadas.

Há soluções que não são complicadas. Do ponto de vista técnico, conforme
mencionaram meus colegas, não há grandes problemas. O plebiscito da
divida externa é, na realidade, o momento de a população brasileira se
conscientizar, de as forças políticas recuperarem este País. Nós, que
estamos preocupados com nossos filhos e com nossos netos, passamos a
ter futuro, passamos a ter esperança. Cresce a desesperança em nosso
País, o que é dramático; cresce a divida externa, cresce a dívida interna e
crescem a violência, a degradação e a deterioração, inclusive ética e moral, o
que é muito grave. Para revertermos esse quadro, precisamos de coragem.
Não podemos ter a covardia moral da elite brasileira: ter valores, mas não ter
a coragem de fazê-los valer.

Hoje, as elites brasileiras que se salvam estão mergulhadas em covardia
moral, porque têm valores, e não têm coragem de implementá-los, de realizá-
los, por interesse, idiossincrasia, ideologia, etc.

Ontem, a manifestação dessa parte do segmento dos grandes empresários
brasileiros de apoiar, dar um cheque em branco ao Presidente da República,
nesse escândalo que está ocorrendo no Palácio do Planalto com relação à
liberalização de verbas públicas, é um exemplo dessa covardia moral.
Podemos supor que são homens de valores, podemos dar crédito a eles,
mas o fato de não terem a coragem de investigar o Presidente da República,
as forças políticas que controlam os Estados é uma covardia. O povo não
pode cair nessa, tem de ter coragem.
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Temos de fazer um plebiscito da dívida, uma auditoria. Temos

propostas corajosas para questionar o endividamento externo. Não devemos
temer retaliações, não devemos temer conseqüências, porque a nossa
avaliação é que os maiores problemas que enfrentaremos com relação ao
tratamento da dívida externa, seja a suspensão, seja o perdão, seja o
enfrentamento qualificado da dívida, seja qualquer outra coisa, os maiores
problemas políticos não serão no plano internacional, e sim no plano interno.
São justamente das pessoas que se beneficiam do endividamento, o que é
prejudicial. Os maiores adversários ao enfrentamento firme, incisivo do
problema do endividamento externo não são estrangeiros, são brasileiros,
são grandes grupos econômicos vinculados ao sistema financeiro, que se
beneficiam disso. A população não deve temer retaliação nem
enfrentamento.

Do ponto de vista técnico, temos um cardápio de alternativas para cada tipo
de credor, de devedor, e, para cada tipo de instrumento de endividamento, há
uma solução diferente. Há solução para o problema do endividamento
externo, não tenham dúvida disso. E, quanto ao custo, as implicações, as
conseqüências não serão sérias; pelo contrário, a avaliação é evidente, o
beneficio será um múltiplo dos custos que temos e dos que teremos. Alguns
desses custos são hoje um infinitesimal dos custos sociais, políticos,
econômicos e morais que o Brasil tem hoje e terá, crescendo como uma bola
de neve, se continuarmos com esse endividamento externo, com essas
estratégias suicidas do Governo Fernando Henrique e com essas políticas
inconseqüentes e irresponsáveis. As saídas não são complicadas, e a
avaliação é que os benefícios de se enfrentar com firmeza, com coragem,
com uma atitude ética e fazendo valer os valores da sociedade se
contrapõem à dessa elite brasileira, que está colocando o Pais numa
trajetória de instabilidade. Isso tem saída e não é um problema, do ponto de
vista técnico, de maior complicação. E necessária uma mudança de
mentalidade, de natureza política neste País.

Para concluir, esse plebiscito tem papel fundamental para que o povo e
parte dessa elite mais alienada possam se conscientizar de que o
endividamento externo é um problema de enorme gravidade, que está-se

t agravando e é um obstáculo ao desenvolvimento econômico do País. Não
teremos desenvolvimento enquanto tivermos esse desequilíbrio associado ao

ii endividamento externo. E mais: enquanto estivermos encalacrados com o
desenvolvimento, continuaremos em uma trajetória de instabilidade e de
crise. Esse é o destino desta sociedade, de nossos filhos, se não revertermos
esse quadro.

Por fim, é responsabilidade deste Governo o agravamento, o nível de
dramaticidade a que chegamos. Houve uma mudança quantitativa e
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qualitativa dramática do nosso endividamento e de nossa vulnerabilidade
externa. Enquanto não revertermos essa vulnerabilidade externa e esse nível
brutal de endividamento, o Brasil não irá para a frente. Pior: irá continuar
andando para trás. Assim, essa idéia do plebiscito é muito importante para
criarmos um momento político para que tomemos iniciativas concretas e
eficazes. Enfim, do ponto de vista técnico, econômico, não há maiores
restrições ao enfrentamento do problema: é um problema de interesse e de
vontade política. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Rogério Correia) - Neste momento, daremos

início á fase de debates. A coordenadoria vai conceder a palavra aos
participantes que desejarem formular perguntas aos expositores. Os
telespectadores poderão formular perguntas pelo telefone 0800-310888 ou
pelo fax 290-7948.

Quero informar a todos que os expositores têm vôo de volta previsto para
as 13 horas. Desta forma, terão de sair, impreterivelmente, às 12 horas,
horário previsto para o término da teleconferéncia - à exceção do Sr. Ivo
Poletto, que terá de sair ás 11h15min. Assim, como foram feitas várias
perguntas, teremos de agrupá-las e, provavelmente, não teremos tempo
suficiente para que todos que se inscreveram para fazer perguntas orais
possam se manifestar. A coordenadoria vai intercalar as perguntas orais com
as escritas.

Debates
A Sra. Grasielie Barbosa Leão Richemburg - Gostaria de ler uma pequena

análise que escrevi para melhor expor minhas idéias, explicando e
questionando a situação do Brasil, acreditando que nelas há uma saída para
a situação de endividamento do Pais.

Privatizar foi uma resposta, uma possível solução encontrada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa solução baseava-se em
vender grandes empresas nacionais e privatizar para grandes empresários, e
estes são 90% estrangeiros. Com  o dinheiro da venda, pensava-se pagar a
dívida externa ou parte dela, mas isso não aconteceu. O nosso Governo
continua a pagar somente os juros dessa imensa divida. A única explicação
para o dinheiro das privatizações não ter chegado à dívida externa são os
desvios ou, até mesmo, as dividas internas, não acredito muito, já que estas
também não estão sendo pagas.

Quero saber o porquê da privatização, já que ela não está pagando a
divida externa e só faz com que estrangeiros tomem conta do nosso
património. As empresas que eram ou são do Governo não poderiam, com o
seu lucro, pagar parcelas até o término da dívida externa? Consideramos que
o dinheiro das privatizações estava direcionado para o pagamento da dívida



LKI

359
externa, mas isso não ocorreu, e as multinacionais, cada vez mais
presentes em nosso território, estão ganhando o nosso dinheiro e o levando
para a terra natal.

O Brasil está vivenciando uma terrível crise de dívidas: dívida externa e
interna e dividas sociais. E podemos citar vários problemas que enfrentamos,
como o desemprego, a reforma agrária e a falta de recursos para investir na
nossa precária educação, na nossa vergonhosa saúde pública, etc.

A privatização está sob suspeita, como diz essa reportagem do 'Estado de
Minas", e sabemos que não é só suspeita, é confirmação: vemos que, em
meio ao pagamento da divida externa, o dinheiro das privatizações some. Há
desvios, hipocrisia e muitas falcatruas na política, e elas devem ser trazidas á
tona, para que pessoas como o Juiz Nicoiau sejam desmascaradas, punidas
e não continuem a roubar.

O Sr. Alvino Custódio de Souza - Bom-dia a todos! E muito importante
muitas pessoas estarem participando deste debate. Achei muito interessante
o que foi explicitado em relação ao plebiscito nacional, mas queria fazer uma
reflexão sobre o que gera essa dívida. A primeira pergunta que gostaria de
fazer é a seguinte: qual o significado das patentes, principalmente a da
biodiversidade e todas as que estão relacionadas com o meio ambiente, a
ecologia e, sobretudo, com o DNA, da Medicina?

Antigamente, eu pagava uma patente para usar uma calça Lee. Se não
tivesse recursos, poderia usar outra. Hoje, no Brasil, para o Estado do
Amazonas, passou no Congresso Nacional uma lei relacionada com a
diversidade, que perpassa a patente para os Estados Unidos. Então, se
tivermos necessidade de agir no Brasil, de usar coisas que são brasileiras,
teremos que pagar patente para os Estados Unidos

A primeira reflexão é sobre o que significa patente e se ela origina a divida
externa, porque, no meu entendimento, algumas delas são até hereditárias,
como se fosse uma agiotagem intelectual.

A segunda reflexão se relaciona com as questões da Medicina. Os
principais laboratórios produtores de remédio são do Primeiro Mundo. No
Brasil, a inflação deste ano não chega a 10%. Os remédios ficaram
convertidos, e não houve aumento no mês de julho, e, só para o próximo ano,
já se introduziram 67%. Isso tem relação com as patentes? Isso tem relação
com o proibir as pessoas de terem existência? Se for nesse sentido, pergunto
se há condições de lançarmos uma nova patente proibindo as outras ou
fazendo uma reforma nos critérios: se se tem que pagar, que isso seja por
direitos humanos, para se garantir, por exemplo, que, na globalização, o
direito humano e a cidadania estejam como eixo.

A última pergunta é se todo esse projeto que estamos discutindo e vai
"rolar" no Brasil tem alguma relação, algum poder para, depois que acabar o



plebiscito no Brasil, fazermos uma intervenção na globalização. Se não 
360

tiver, gostaria de sugerir que fizéssemos, logo após esse movimento, que
será em setembro, no mínimo, na América Latina, um movimento para
começarmos a fazer uma intervenção na América Latina. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Alvino. Como o Ivo terá que sair antes,
selecionamos várias perguntas que vieram por escrito ou por telefone. Então,
temos quatro eixos de perguntas que já passaríamos para o Ivo. Foram
várias as perguntas feitas nesse sentido. A primeira é do José .Jamir Chaves,
há outra do Paulo Roberto da Silva. Pergunta ao Ivo Poletto: qual sua opinião
- a divida externa já foi paga ou não? A outra pergunta é sobre o perdão da
divida, se é correto usarmos o termo que a dívida seja perdoada", se tem
sido feita alguma coisa para que ela seja perdoada e se o termo correto a ser
usado seria esse. Pergunta feita por Leandro Vieira e por Gustavo Henrique,
do Instituto Sagrada Família. Há uma outra pergunta para o Ivo, pedindo uma
explicação sobre como seria feito o plebiscito: 'Explique melhor as perguntas
que serão feitas no plebiscito nacional. Está havendo a preocupação de que
elas sejam feitas de modo a serem compreendidas pela população?". Essa
pergunta foi feita por telefone. Há ainda para o Ivo Poletto: "Por que não
pressionar o Congresso Nacional para criar uma CPI das dívidas interna e
externa?". Uma outra pergunta, feita pelo representante do MST: "Se vencer,
no plebiscito, o não-pagamento da divida, qual o passo seguinte que deveria
ser dado pelo Pais?".

O Sr. Ivo Poletto - Foi bom que tenham vindo perguntas dos participantes
diretamente e de outros que estão acompanhando esta teleconferéncia. Vou,
evidentemente, dar algumas respostas um pouco rápidas, senão o debate
não corre e não há a participação dos outros colegas. Primeira pergunta: a
divida externa foi paga ou não? Temos informações, inclusive do Tribunal da
Divida Externa, de um especialista que estuda as dívidas não só do Brasil,
mas também de todo o mundo, indicando que, nos últimos 10, 12 anos, a
dívida externa foi paga. Aquele montante de recursos que foram - digamos -
tomados emprestados foi pago quatro vezes, quer dizer, pagou-se quatro
vezes mais do que aquilo que se recebeu. Assim mesmo, no mesmo período,
a divida nominal, que continua sendo cobrada, também multiplicou-se quatro
vezes. Então, está ai um pouco o mistério da divida. E um pouco como o
sistema do BNH: pagamos, pagamos, pagamos, e o preço da casa está
muito acima do próprio preço de mercado. Parece que, no Brasil, aprendeu-
se com os mecanismos da divida externa. Então, em termos financeiros, ela,
provavelmente, já foi paga várias vezes.

Por que ela continua existindo e aumentada? Talvez por causa da
imposição das taxas de juros, mas isso teria de ser duramente estudado, ,do
ponto de vista da moralidade e da legalidade, por um organismo sério. E o
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que estamos exigindo: uma auditoria pública da dívida. Então, teríamos
que estudar se as taxas de juros são legitimas e legais, se podem ser
aceitas. Se não, teremos de descontar tudo aquilo que foi agregado às
dividas de forma ilegal e injusta. Financeiramente, a nossa dívida e a de
outros países, provavelmente, já foi mais do que paga. Quem disser o
contrário que não impeça uma auditoria pública e soberana do nosso
endividamento.

Quero dizer mais. Quero dizer que nós, brasileiros, exigimos do Congresso
e do Governo não só uma auditoria pública, mas também - como parte da
campanha internacional Jubileu 2000 - um estudo de um poder político e
jurídico em nível internacional, para analisar o endividamento de todo o
mundo, ver se ainda há algo a ser pago ou se os países que hoje se
beneficiam desse endividamento não passarão a ser devedores dos outros
povos.

Não vou entrar em detalhes, mas quero lembrar que estou falando do
período de endividamento financeiro. Se olharmos por outra dimensão, por
exemplo, a da história do Brasil, dos nossos povos irmãos da América Latina
e dos povos da África, a história da colonização e de tudo que foi levado
desses países para a Europa, para os Estados Unidos e para outros países,
evidentemente, estaremos cheios de crédito. Temos os cálculos feitos com
base no que a Alemanha pagou a Israel devido ao massacre dos judeus na
Europa, na última Guerra. O Marcos tem os cálculos e, depois, poderá passá-
los. Se seguíssemos as mesmas regras desse cálculo, na América Latina,
ultrapassaríamos US$3.000.000.000.000,00 somente para negros e índios,
que tiveram seus povos e suas famílias massacradas no processo de
colonização e de trabalho escravo. Se olharmos por essas diferentes
dimensões, não só não devemos mais nada, como também somos,
efetivamente, credores. Mas credor é o nosso povo, e não as elites deste
Pais, que são tão criminosas quanto as internacionais, porque usurpam a
vida do povo por meio da relação de endividamento e concentram na riqueza
e na renda as vantagens que têm para se relacionar com os nossos credores
internacionais.

Com relação à segunda questão, se é correto falar em perdão da dívida ou
das dívidas, quero fazer duas observações. Se tomarmos o sentido do
perdão bíblico na tradição judaico-cristã, se tomarmos o sentido do perdão
contido na mensagem bíblica, poderíamos dizer que é correto. Por quê?
Segundo a visão bíblica, quem deve pedir perdão é aquele que impediu a
vida de alguém, quem deve pedir perdão é aquele que reduziu alguém à
escravidão, quem deve pedir perdão é quem, tomando as terras, impediu a
vida do irmão, da mãe, da família e assim por diante.

Então, no caso, quem deve pedir perdão não são os nossos pobres



362
empobrecidos que vivem na miséria, mas sim aqueles que usam a dívida
para empobrecer o mundo. Devem cancelar a dívida e depois pedir perdão
ao povo, não o contrário.

Nesse sentido, diria que, numa linguagem de caráter teológico, religioso e
ético, discutir e pedir perdão está correto. Numa relação política e de povos,
devemos falar claramente de cancelamento dessas dívidas. Temos que exigir
que esse cancelamento seja feito a partir de estudos objetivos: quem deve a
quem e o quê. Esses estudos devem ser feitos segundo a dimensão jurídica,
econômico-financeira e das relações morais e de roubo, que também estão
contidas nessas relações.	 -

A propósito, gostaria de lembrar aos senhores que, finalmente, houve a
decisão da justiça argentina em relação ao processo movido por um grupo de
advogados e apoiado pela sociedade, contra a divida externa, que foi
considerada um crime contra o povo. Infelizmente, a decisão da justiça
argentina, por um lado, deu total razão àqueles que fizeram a acusação de
que a dívida argentina era um crime contra o povo. Nesse sentido, condenou
todo o endividamento argentino, aceitando os argumentos que foram
apresentados. No entanto, na prática, a justiça não teve coragem de
responsabilizar aqueles que deveriam sê-lo. Ao contrário, repassou a
responsabilidade para o Congresso Nacional. Repassou todo o material do
juízo ao Congresso Nacional, exigindo que tomasse providências de caráter
político.

Assim, os nossos irmãos da Argentina ganharam uma parada, mas, ao
mesmo tempo, têm nova tarefa política: exigir do Congresso Nacional que
seja levada a sério a decisão da justiça. De toda forma, na Argentina, no
processo judiciário, comprovou-se que ela não tinha documentos contábeis
da sua dívida, ou seja, valia quem gritava ou tinha mais poder. Não havia
sequer os contratos contábeis para poder argumentar na justiça que de fato a
Argentina devia tanto ou quanto. Será que no Brasil existem os contratos? Só
saberemos se existem se houver uma auditoria pública da divida ou então
um julgamento através do Judiciário.

A terceira questão é: Quais são as perguntas que vamos apresentar no
plebiscito?". Houve um processo muito rico de diálogo democrático antes de
se chegar a essa formulação, que representa o acordo de todas essas
entidades em relação ao processo de luta contra o endividamento e em favor
de novas medidas para o País. A primeira pergunta é: "O Governo brasileiro
deve manter o acordo com o FMI - sim e não?". Já falamos sobre esse
acorda

A segunda pergunta é: 'O Brasil deve continuar pagando a dívida externa
sem realizar um auditoria pública, como previa a Constituição de 19887' .
Aqui faço uma observação. A Constituição, nas disposições transitórias,
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exigia que em um ano o Congresso Nacional organizasse uma auditoria
pública. Começou a funcionar e foi desativada, sem chegar a conclusões em
momento em que o atual Presidente e o atual Ministro da Fazenda fecharam
o acordo da dívida e depois impuseram, enrolaram ou tiveram o assentimento
dos Senadores e aprovaram aquela negociação e deixaram a auditoria.
Então, queremos retomar a auditoria pública sobre a divida.

A terceira questão é sobre a divida interna. E ai entram os Estados e
municípios, além da dimensão federal. Os Governos Federal, Estaduais e
Municipais devem continuar usando grande parte do orçamento público para
pagar a divida interna aos especuladores. Se alguém ainda tem dúvida,
precisamos esclarecê-las. Espero que o debate de hoje tenha deixado claro
que a nossa resposta para as três questões tem que ser um redondo e firme
"não".

Finalmente, por que não pressionar o Congresso por uma CPI das dividas
externa e interna? Na verdade, estamos, já no Congresso, com propostas
para uma auditoria pública, que é uma instituição que tem representação,
inclusive da sociedade, do Governo e do Congresso, para que se possa fazer
um estudo conclusivo em relação à divida. De certa maneira, é mais do que
uma CPI, é uma instituição que tem o poder de decidir se devemos ou não
marcar políticas de como enfrentar a questão da divida. Na verdade, já
estamos no Congresso e queremos que o próprio plebiscito seja também
uma pressão da sociedade brasileira para que as nossas instâncias, no caso,
o Congresso Nacional, dêem um passo corajoso nessa direção. Se vencer o
plebiscito, qual o próximo passo? Ainda não fizemos o plebiscito, então não
discutimos qual o próximo passo. Mas, sem dúvida nenhuma, esperamos que
haja uma participação grande no plebiscito. Isso nos dará força para vermos
que passo daremos. A nossa expectativa é que; com a pressão da sociedade
civil, o Congresso abra para a questão da prática dessa auditoria pública da
dívida. E, enquanto se faz a auditoria, que seja suspenso o pagamento da
dívida e se passe a aplicar os recursos que não serão gastos em dividas já
de imediato, em favor dos resgates das dividas estaduais. Evidentemente, se
isso acontecer - e vamos pressionar para que aconteça -, teremos também o
desafio de nos organizarmos para garantir que o recurso que não vai ser
mais torrado na divida externa e interna seja, efetivamente, aplicado em
políticas em favor do resgate das dividas sociais da nossa população. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria gostaria de deixar o Ivo à vontade,
porque também a imprensa gostaria de trocar algumas palavras com ele, e o
seu võo sairá logo. A coordenadoria agradece a grande contribuição dada por
ele ao nosso debate-

0 Sr. Ivo Poletto - Quero agradecer a oportunidade e dizer que estou
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Nacional do Plebiscito, em São Paulo. Se não pegar esse vôo agora, perderei
toda a parte da tarde também. Na verdade, continuarei junto com vocês e, na
reunião da Coordenação, tomaremos as últimas decisões para organizarmos,
da melhor forma possível, o plebiscito, na maior parte das localidades de
nosso País.

E aproveito para conclamar a todos. Não esperem pelos outros para
organizar o plebiscito. Ele é nosso e vai ser uma força enorme, que irá
democratizar mais o nosso Pais. Organizem-se, chamem todas as pessoas,
todas as entidades e entrem em contato com as coordenadorias estaduais.
Assim, poderemos organizar esse plebiscito a partir da iniciativa de todos os
cidadãos. Muito obrigado.

A Sra. Celina Alves Padilha Arêas - Primeiro, parabenizo a Assembléia
Legislativa por esta teleconferência, pois sabemos da importância da sua
participação no plebiscito da dívida externa. O sindicato dos professores
estará junto aos professores e alunos nessa luta.

Vou dirigir minha pergunta ao Dr. Reinaldo Gonçalves, mas gostaria que os
outros participantes da Mesa também dessem sua opinião. Or. Reinaldo, ao
abordar os vários problemas, como deveria ser feita a transferência de
rendas, a transformação de reais em dólares, a pouca resistência do Brasil às
pressões internacionais, expôs a necessidade de se fazerem reformas
institucionais. Ai, foram citados alguns pontos, como comunicação, justiça,
Estado, etc. Gostaria que se aprofundasse sobre as reformas e falasse sobre
a relação real desse tipo de reformas com a divida externa.

O Sr. Eloisio Godinho - Gostaria de cumprimentar esta Casa por esta
iniciativa. Na nossa opinião, essa divida externa é impagável. Desde 1822,
quando o Brasil Império fez seu primeiro empréstimo a Portugal, com o
aprodundamento da crise do capitalismo no mundo inteiro, os pobres, os
oprimidos, os trabalhadores têm seus direitos sociais cortados, em função do
pagamento da divida externa. E nosso Pais não é diferente. Nos últimos
anos, com a relação profunda do Governo FHC com os governos neoliberais
da América Latina e com a relação com o FMI, cada vez mais a miséria
impera neste Pais. Somos 85 milhões de pessoas vivendo na pobreza, 15
milhões de pessoas que não têm onde morar. De acordo com o levantamento
feito pela Coordenação Nacional do Plebiscito, somente os juros da divida
externa dariam para erradicar o déficit habitacional. Não haveria necessidade
de nenhuma pessoa morar debaixo do viaduto, de pontes, debaixo de lonas,
em áreas de risco de vilas e favelas. Só em Belo Horizonte há 55 mil famílias
que vivem essa situação. Portanto, na nossa opinião, o plebiscito da divida
externa é importante para que cada cidadão aumente seu nível de
consciência. E necessário que esse Governo, submetido aos interesses do
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FMI e do imperialismo norte-americano, rompa com tudo isso e construa
um governo revolucionário dos trabalhadores. Somente assim poderemos pôr
fim ao FMI. Qualquer outro governo que tenha o apoio da burguesia, das
classes dominantes que estão nos explorando há 500 anos, vai continuar
pagando o FMI. Na nossa opinião, somente construindo um novo regime,
com a luta do nosso povo, dos operários, dos sem-terras é que vamos
conquistar a nossa verdadeira soberania. Não ao pagamento ao FMI e ao
imperalismo americano!

O Sr. Breno Marques Ribeiro de Faria - Está muito claro para a população
brasileira que as medidas tomadas pelo nosso Presidente estão dilacerando
o desenvolvimento da Pátria, causando a fome e a pobreza generalizadas,
destruindo a educação e a saúde. Se até a população já pode ver o efeito da
administração predatória causada pelos protegidos dos grandes empresários,
como seus patrocinadores e comparsas conseguem dormir à noite, sabendo
que ajudaram uma criança a morrer de fome, doença ou violência?

A Sra. Maria Lúcia Carneiro - Tenho uma pergunta para o Prof. Reinaldo,
primeiro. Depois, farei outra para o Prof. Marcos Arruda. Prof. Reinaldo, como
o senhor sabe, o Fisco Fórum de Minas Gerais é a entidade que congrega
toda a fiscalização do Estado - federal, estadual, municipal e da Previdência
do Trabalho - e está elaborando uma cartilha. Os livros do senhor e os do
Prof. Marcos Arruda são nossas principais fontes de consulta. Tivemos uma
grande dificuldade na busca de dados e nos assustamos com a divergência
existente entre os dados de uma mesma fonte. Então, gostaria que os
senhores comentassem mais sobre o assunto, para que isso nos ajudasse no
convencimento das pessoas sobre a necessidade de se fazer uma auditoria.
Nós, como auditores, apoiamos e queremos essa auditoria. Achamos que
esse é um fato que precisa ser mais explorado, para que se possa convencer
a população a participar desse plebiscito pela auditoria da dívida.

Para o Prof. Marcos Arruda, quero fazer uma pergunta ligada a esse
quadro dramático da degradação generalizada, econômica, moral e ética,
bem como do desmonte do serviço público no Pais, que sentimos na pele, do
crescimento da violência e da corrupção no País. Nossos nobres
representantes do Congresso Nacional estão aprovando o Projeto de Lei n°
220198, que dificulta ainda mais o acesso do Fisco aos dados bancários dos
sonegadores. Todos sabemos quem se utiliza desse "sigilo bancário". Ele
protege, na verdade, o crime organizado, a remessa ilegal de recursos para o
exterior. E por isso que o Brasil está desse jeito, por causa dessa falta de
transparência nessas operações. Temos fiscais que poderiam atuar nisso,
mas que estão impedidos por causa de uma legislação que nossos próprios
representantes estão votando.

Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse assunto e sobre a atitude
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daqueles que se dizem representantes do povo. Quem eles estão
representando?

O Sr. José Roberto Rezende - Sr, Presidente, senhoras e senhores, meus
companheiros de Mesa, a primeira sensação que temos é a de que estamos
repetindo uma discussão velha, uma discussão antiga. Então, pensamos:
para quê? Existe uma diferença de qualidade muito grande entre este
encontro de hoje e outras manifestações ocorridas. Lembro-me de que,
quando eu era estudante de Direito, na rua, já falávamos contra a remessa
de lucros. Essa já era uma bandeira de luta. De lá para cá enfrentamos as
botas da ditadura militar, cassetetes e outras coisas, para discutir, em
manifestações de rua, o mesmo assunto. Hoje, estamos trazendo essa
discussão para dentro da Assembléia Legislativa. Então, parabéns à
Assembléia e aos debatedores aqui presentes. Neste momento, sinto-me
orgulhoso de ser brasileiro.

Lembro-me, por exemplo, de que recentemente o Governo federal negou o
repasse de verbas ao Estado de Minas Gerais, numa rigidez e numa
agressividade, não ao Governador Itamar Franco, mas ao povo de Minas
Gerais. Nós é que sofremos as conseqüências disso. Mas, essa mesma
coragem que ele tem para enfrentar o povo mineiro, não tem para preservar o
nosso património público, construído à custa do suor, do sangue e de muitas
vidas, e entrega-o a preço de banana.

E um Governo extremamente forte para o povo brasileiro, mas frágil e
covarde perante o capital internacional e o FMI. Já estou cansado de ficar
gritando contra o FMI. Acho que já está na hora de mudarmos o centro da
nossa preocupação e ataque.

O grande inimigo brasileiro não é a comunidade internacional nem o FMI,
como ouvi aqui, hoje, mas está incrustado no Palácio do Planalto, com a
nefasta política neoliberal.

Não vamos argumentar que não podemos estabelecer moratória ou fazer
esse plebiscito, porque teremos retaliações internacionais. O povo cubano
sofreu uma séria retaliação, mas de caráter profundamente ideológico, num
país que acaba de sair empobrecido de uma revolução. Hoje, a comunidade
internacional não tem a coragem que o Fernando Henrique tem de enfrentar
o povo brasileiro. Temos a Philips, a Esso, a Texaco, milhares de empresas
internacionais estão aqui dentro. Como esse capital fará retaliações ao seu
próprio capital?

São essas as questões que queria colocar. Vamos ver se conseguimos,
num curto espaço de tempo, promover esse plebiscito para resgatar nossa
dignidade económica, moral e ética. E o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, José Roberto. Ainda temos alguns oradores
inscritos, mas vamos aproveitar as várias perguntas que temos aqui e outras
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que chegaram por telefone e via EMBRATEL. Vou direcioná-las, ao Prof.
Reinaldo, para que ele possa responder, além das perguntas feitas
oralmente, também as seguintes: pela EMBRATEL, chegou do estudante de
Direito Jamílton, da Bahia e, na mesma linha, outra pergunta que nos chegou
por telefone, da Elizabeth Pimenta, de Belo Horizonte: 'Quando foi que se
agravou a dívida externa? Foi na época da criação das grandes estatais, no
Governo Getúlio Vargas?".

A outra pergunta, mais ou menos no mesmo sentido: "Como a divida
externa pode ter crescido tanto no Governo FHC, sendo que houve
privatizaçâo de vários segmentos, como transporte, telecomunicações, etc.,
justamente para amortizar a divida?".

Uma outra pergunta, pela EMBRATEL, de Recife, para o Prof. Reinaldo:
"Tanto imposto ainda não é suficiente para pagar a dívida?".

A outra pergunta, por telefone, de Douglas Dantas, de Belo Horizonte:
"Qual o papel das universidades, que são formadoras de opinião, nesse
momento de reflexão nacional sobre o endividamento brasileiro?".

Uma outra pergunta, de Rômulo Luiz Campos, da FETAEMG: "Como
resolver a vulnerabilidade e sua importância em relação ao endividamento
brasileiro?".

Temos outras perguntas para o Reinaldo, mas vamos nos ater a essas, por
enquanto. Solicitaria que você fosse o mais sucinto possível para que
pudéssemos, depois, formular mais perguntas, pois ainda existem outras a
serem feitas oralmente.

O Sr. Reinaldo Gonçalves - Com relação à privatização, na verdade, acho
que o Brasil terá de fazer uma revisão seriíssima desse processo. Foi feita
uma avaliação no Rio de Janeiro, pela Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia - COPE -, um dos grandes centros de excelência
na América Latina em engenharia, sobre a privatização no Estado do Rio de
Janeiro, e o resultado a que chegou foi dramático. O processo de
privatização no Brasil não resiste a uma análise de custo-beneficio.

Temos de fazer, em algum momento, no futuro, uma revisão, uma
investigação sobre esse processo de privatização, não só nas
telecomunicações, mas nos grandes eventos que ocorreram no Brasil nos
últimos cinco anos, como o PROER, que custou bilhões de dólares ao País.
Não sei se os senhores se lembram, mas, em 1995, o Presidente da
República disse que o PROER não iria custar um centavo para o povo
brasileiro. O Banco Central, em sua balança do ano passado, mostrou que
saíram de nossos bolsos bilhões de reais para pagar resgate, principalmente
de três grandes Bancos que eram intimamente vinculados ao Palácio do
Planalto, quer seja por relações pessoais e familiares, quer seja por
esquemas políticos do próprio Presidente da República. Isso tem que ser
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grave assim.
Com relação à patente, é importante levar em conta que, além do que está

escrito, acontecem os chamados compromissos implícitos toda vez que o
Brasil tem uma crise cambial e as elites vão lá fora, de pires na mão, pedir
dinheiro ao governo americano, ao Fundo Monetário e aos Bancos
internacionais.

O que é um compromisso implícito? Alguém aqui imagina que o governo
americano vai dar bilhões de reais ao Governo brasileiro ou que o FMI vai
endossar um esquema de 42 bilhões só para o Brasil fazer ajuste fiscal? É
claro que isso não passa na cabeça de ninguém. Na prática, o que acontece
são os acordos implícitos. Há negociadores-chaves do lado de lá e
negociadores-chaves do lado de cá. Lá, o Secretário do Tesouro americano e
o Secretário de Comércio mostram sua agenda de demanda: "Queremos isso
e isso. Se nos concederem o que pedimos dentro do prazo, liberaremos o
recurso". Isso não é colocado no papel. Não há tratado internacional para
esse tipo de coisa.

Provavelmente, estão vinculados acordos implícitos à patente e a outras
decisões do Governo Fernando Henrique que têm a ver com os interesses
internacionais e domésticos. A lei de patente foi assinada pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso no contexto de uma crise cambial séria em
1995, no bojo da crise do México de dezembro de 1994.

Devemos, portanto, prestar atenção aos acordos implícitos. Eles são
implementados passo a passo. Por isso é que é difícil para o Presidente da
República substituir um Presidente do Banco Central, um Ministro da
Fazenda ou uma figura-chave do Congresso, porque eles são as expressões
concretas dos chamados acordos implícitos, que, em grande medida, são
contrários aos interesses nacionais.

Nesse contexto, as reformas institucionais são fundamentais. As
instituições brasileiras foram se degradando ao longo dos últimos anos. O
Judiciário, que se curva aos interesses da oligarquia brasileira, é um exemplo
disso. E impressionante ver como, no Paraná, em São Paulo, Tocantins e
Belém do Pará, o Judiciário curva-se aos interesses do MST, que é uma
oligarquia atrasada, do século XVIII. Se não mudarmos o Judiciário, não
conseguiremos fazer nada neste País.

Isso vale também para os meios de comunicação, que são servis,
subservientes e venais. Se um Diretor do Banco Central assina um
documento contrário ao interesse de um "Banquinho" que financia um jornal
conservador qualquer, no dia seguinte é montado um dossié contra ele. Se
não reformarmos também os meios de comunicação, o Brasil não avança. Os
grandes meios de comunicação no Brasil, de modo geral, trabalham contra
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os interesses da sociedade brasileira. São conservadores, retrógrados,
reacionários e praticam a sordidez e a venalidade em altíssimo grau. Basta
ver as matérias sobre o MST publicadas nas grandes revistas brasileiras nas
últimas semanas.

O aparelho do Estado também tem que mudar. Critiquei o BNDES e
podemos criticar o Banco Central, mas admitimos que, em ambos, há
técnicos de excelente qualidade. Trabalhei cinco anos nas Nações Unidas,
em Genebra, e posso dizer que os técnicos brasileiros na áreas tributária,
monetária e financeira, são de altíssimo nível-

As elites controlam e corrompem as instituições. Quando criarmos
ouvidorias, quando formarmos grupos de tarefas de investigação nessas
instituições - daí ser fundamental a reforma institucional-, descobriremos o
que essa elite fez com o Estado, o que corrompeu, o que degradou e
destruiu. Não sabemos quanto recurso ela desperdiçou. Não temos sequer
idéia da ordem de magnitude do desperdício e do crime que se comete com
os recursos públicos neste País. E muito dinheiro e muito desperdício.

A reforma do aparelho do Estado é importante. Mas sou otimista. No
funcionalismo público brasileiro, em várias áreas, como na fiscal e na
monetária, ainda há baluartes éticos e com fundamentação para fazermos a
coisa certa. De fato, é necessária uma reforma institucional no sistema
financeiro, na área do Judiciário e na área tributária.

Os sigilos bancário, fiscal e telefónico têm que ser extintos. O professor
universitário não precisa de sigilo bancário; tiro meu extrato e mostro a
qualquer um. Não há telefones que me comprometam. O problema é a elite
brasileira que usa contas internacionais, que faz corrupção, que é venal.

Em síntese, por que tanto imposto no Brasil? Por que esse arrocho fiscal?
Isso não tem limite. Se o câmbio sai de R$1,80 para R$3,00, vai haver mais
imposto, porque o Governo tem que tirar real do povo para comprar dólar
mais caro para pagar a divida externa. Precisamos enfrentar novamente o
problema do endividamento externo como uma restituição fundamental do
desenvolvimento económico, mas não apenas dele. Estou convencido de que
a questão menos importante é a econômica. Há um problema social

o dramático, há um problema político, há uma degradação institucional e há
o uma deterioração ética e moral no País. Isso é que é difícil de ser mudar-

Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Temos diversas perguntas para o Prof. Marcos

Arruda. Como são muitas, procuramos agrupá-las por assunto. A primeira
e pergunta foi feita por diversos participantes, entre eles Perácio da Silveira,

advogado; Thiago Barbosa de Freitas, do Instituto Sagrada Família; Daniel
Pereira Barbosa, Dalila Martins Bicalho, Rafael Gomes da Silva e outros:
"Quando abordamos esse assunto em público, sempre surge a seguinte a
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indagação: quais as conseqüências do não-pagamento da divida externa?
O País sofreria retaliações?".

Pergunta feita por Atalina, da UNAFISCO: 'Em seu livro, o senhor afirma
que a dívida constitui um círculo vicioso - quanto mais pagamos, mais
devemos - e que a divida será eterna, a menos que o povo decida fazer algo.
O que o povo pode fazer para interromper essa sangria que o empobrece e
esmaga?".

A outra pergunta é de Mateus Gomes Perito, do Instituto Sagrada Familia:
"Com relação ao empréstimo feito para a construção da Transamazônica,
que não foi pago, existe a possibilidade de toda aquela parte da Amazônia
ser tomada?". Ele deve se referir à matéria que, se não me engano, saiu na
"Folha de S. Paulo" sobre a hipótese de a Amazônia ser trocada para
pagamento da dívida externa.

Uma outra pergunta, de Priscila Resende Moreira: "Como jovem brasileira,
preocupada com o futuro do Pais, pergunto: até onde podemos nos
preocupar quanto ao que fazer para termos um Brasil nosso?".

O Sr. Marcos Arruda - Em primeiro lugar, gostaria de registrar a minha
alegria, que certamente é a do Reinaldo, em ver esses jovens da Escola
Sagrada Família presentes num debate como este. Parece-me que essa é a
promessa do trabalho que estamos fazendo de lançar a semente de
esperança de que o Brasil pode ser um pais feliz, em que toda a população
possa gozar do direito de ser gente. Já estamos no declínio da idade e, ao
mesmo tempo, acreditamos que a juventude é quem irá dar forças para que
isso continue. Mas ela tem de acreditar num mundo em que hoje essa
esperança é negada e que parece que só uma coisa interessa: acumular
riqueza material, estar feliz agora, amanhã não importa. O fato de vocês
estarem preocupados com essa questão, olhando para frente, conscientes da
responsabilidade de fazer este Pais bom para todos, é uma alegria muito
grande. Cumprimento a todos vocês por estarem ouvindo pacientemente uma
discussão que é bastante complicada.

Com relação às perguntas, já havia marcado algumas que foram feitas no
inicio, como a de Grasielle, que perguntou sobre as privatizações, como a
questão das patentes e como algumas outras até chegar a essas recentes.
Preocupa-me o fato de o tempo ser limitado, mas vamos ser telegráficos e
procurar falar um pouquinho sobre cada coisa.

Primeiro, vou falar sobre a questão da Amazônia. Realmente, saiu uma
matéria no "Estado de S. Paulo" dizendo que alguns livros didáticos nos
Estados Unidos se referem à Amazônia como área de propriedade
internacional. Quer dizer, tiram do Brasil o controle da Amazônia,
principalmente do Brasil, porque a Amazônia é peruana, boliviana,
equatoriana, e ainda há a Colômbia, a Venezuela e as Guianas como parte.
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De fato, existe uma grande preocupação de a Amazônia ser tomada como
uma espécie de penhor pelos credores do hemisfério norte. Isso foi expresso
por nada mais nada menos do que Margareth Thatcher quando era a
Primeira-Ministra da Inglaterra. Numa entrevista a uma revista, quando o
jornalista perguntou a ela se não temia investimentos ingleses e empréstimos
da Inglaterra para o Brasil, já que este era um Pais de alto risco de
insolvência e de colapso financeiro, respondeu tranqüilamente: "Enquanto o
Brasil tiver a Amazônia, não tenho medo de uma insolvência do Brasil". Esse
é o recado do hemisfério norte de que temos em nossas mãos uma área
penhorada, que eles, cedo ou tarde, se não nos comportarmos como querem,
vai ser exigida como forma de pagamento.

Já não podemos adiar essa discussão: a questão da Amazónia é
amplíssima e envolve mil interesses, desde os indígenas até a riqueza
mineral escondida em seu solo, além de toda a sua cobertura vegetal
riquíssima. E uma questão fundamental a discussão de uma política de
desenvolvimento humano, social e ambiental para toda essa região. Só um
governo que tenha preocupação com o povo brasileiro e com a soberania do
País poderá lidar com a formulação de uma política como essa e com uma
implementação adequada aos interesses de nosso povo. Termino aqui,
dizendo que é uma questão política critica. Saibamos escolher os nossos
representantes ou estaremos colocando em risco a Amazônia inteira.

O segundo aspecto são as conseqüências do não-pagamento - uma
questão que tem aparecido em todos os debates em que discutimos a divida
e o plebiscito. Há pouco, na televisão, perguntavam-me sobre a diferença
entre a nossa proposta de moratória e uma proposta como a implementada
pelo Dílson Funaro, em 1987, no Governo Sarney, ou outras moratórias que
o Brasil já declarou no passado. A principal diferença é que essas outras
moratórias foram declaradas em situação de desespero, em que as reservas
internacionais do Pais se haviam colapsado ao mínimo valor e o Brasil tinha
uma condição praticamente nula de negociar termos favoráveis ao Pais. Essa
é a moratória do desespero.

Nós, da Campanha, queremos evitar esse tipo de moratória e achamos que
o único caminho é uma moratória soberana, que é aquela declarada pelo
Pais na convicção de que tem uma causa a negociar, sem o desespero de já
ter levado à breca suas reservas internacionais; portanto, em condições de
bancar um primeiro momento de retaliação, se ocorrer, e de exigir termos
favoráveis de negociação do pagamento da dívida e de seu valor. Por isso,
achamos fundamental que essa moratória soberana - porque nos termos do
interesse do Pais - seja feita antes de uma situação crítica e vinculada à
proposta da auditoria. A auditoria é fundamental, porque vai definir,
profissional e tecnicamente, quanto da divida já foi paga; quanto não deveria
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ter sido pago, mas foi; quantas vezes já pagamos essa divida; quem são
os credores que ainda merecem que paguemos a divida e quais são os que
não devem receber mais um tostão, ao contrário, deveriam nos reembolsar,
nos recompensar pelo que foi arrancado indevidamente. Para dar um
exemplo do que seja arrancado indevidamente, refiro-me a uma mudança
dos termos do acordo da divida externa, que ocorreu no fim da década de 70,
por ação dos Estados Unidos, que, unilateralmente, decidiram multiplicar por
algo em torno de três vezes, no prazo de um ano e meio, a taxa de juros que
comandava o pagamento de todos os países que tinham dívidas em dólar,
passando de uma faixa histórica entre 4% e 6% ao ano para até 21% ao ano.
Foi aí que começou a crise da década de 80, quando o México, depois o
Brasil e depois uma série de países se declararam incapazes de continuar
pagando. Onde está a ilegitimidade e até a ilegalidade dessa medida dos
Estados Unidos? Está no fato de ter contrariado a expectativa na qual credor
e devedor fizeram o contrato de divida.

No livro sobre a divida externa, discutimos a importância, na legislação
romana, que comanda o nosso sistema jurídico, de o contrato ser respeitado
pelas duas partes. E, quando há uma mudança das condições que estiveram
propiciando o ambiente para o acordo, a parte devedora também se libera do
vinculo do contrato.

O nosso argumento é que, tendo a América Latina, como um todo, perdido
US$106.000.000,000,00 com o aumento unilateral das taxas de juros pelos
Estados Unidos, já temos aí um crédito de US$106.000.000.000,00 enquanto
povo do continente, em relação aos que hoje se chamam credores e que são
norte-americanos.

Esse é um exemplo do que uma auditoria seria capaz de enfrentar. Como
ele, existe uma série de outros fatores que nos fazem acreditar que há
suficientes elementos para que declaremos uma moratória soberana. Com as
bases levantadas por uma auditoria, de evidências sobre a realidade da
divida externa brasileira, podemos nos sentar seriamente com os credores e
criar um diálogo, que pode até, em termos políticos, inverter o processo e
convencê-los de que quem são os devedores são eles, como o Ivo disse
momentos atrás. Essa é a proposta, e acreditamos que ela tem uma profunda
diferença em relação ás moratórias anteriores.

O que podemos fazer para ter um Brasil soberano? Se pensarmos sobre
que país é o nosso, veremos que é um pais gigantesco, de 8.500.000km2,
um dos cinco maiores do mundo em território continuo, com imensa área fértil
e agricultável, enorme área de florestas e clima que favorece a produção
agrícola e florestal, população de 166 milhões de habitantes, com grande
potencial produtivo: 75 milhões de pessoas formam a população
economicamente ativa do País. Se pensarmos em atividades que podem ser
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produtivas e socialmente benéficas, podemos incluir algumas dezenas de
milhões de pessoas que hoje são consideradas inúteis, que são as da
terceira idade, que na verdade continuam senda muito úteis e poderiam se
integrar à área produtiva da Pais, se ele tivesse um pouco de criatividade
para criar atividades rentáveis, de acordo com as condições produtivas da
terceira idade.

Se fizéssemos uma reforma educativa que vinculasse o trabalho à
produção e esta ao universo do aprendizado escolar, teríamos um potencial
de transformar juventude em juventude produtiva. E aprender produzindo,
aprendendo a profissão através de atividades produtivas. Há um universo de
possibilidades que se relacionam com investimentos a fazer na nossa
economia, dentro da nossa sociedade. Esses investimentos têm de ser
disponibilizados.

Temos um potencial de arrecadação gigantesco, que não é usado por
causa da sonegação. E os poderosos que estão sendo beneficiados por isso
querem criar ainda mais barreiras, como a companheira mencionou há
pouco, como esse decreto que acaba de aumentar ainda mais os muros para
se chegar aos sonegadores. O nível de sonegação no Brasil é escandaloso,
e isso significa roubo de recursos que deveriam estar sendo destinados ao
desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira.

Existem recursos suficientes no Brasil para se ter um projeto de
desenvolvimento próprio, centrado no Brasil, na demanda potencial que este
Pais proporciona e que até hoje atrai a ambição de tantas empresas do
exterior.

Está aqui o nosso potencial. E uma questão de construirmos a força política
que tenha a vontade de ter um projeto próprio de desenvolvimento. Essa
força tem que vir da sociedade organizada. Este Governo, este Congresso
são incapazes de ouvir o clamor da sociedade até que vamos para a rua, que
façamos manifestações e que exijamos e elejamos aqueles que,
verdadeiramente, podem representar as nossas maiorias. Por isso é tão
importante ter critério para eleger adequadamente Prefeitos e Vereadores
nessas eleições e preparar adequadamente as eleições de 2002, para
fazermos uma reviravolta das prioridades, fazendo a reviravolta daqueles que
nos representam, colocando quem de fato é capaz de ser transparente e fiel
à nossa população.

A última coisa que quero falar é sobre as privatizações, dizendo que elas
fazem parte deste modelo neoliberal de conceber a economia, que os
poderosos têm tentado nos convencer de que é o único caminho. A
globalização está ai para ficar. Não há outra senão ela. Portanto, adequemo-
nos; este é o único mundo real. Meu argumento é o seguinte: atrás de um
mundo real, aqui e agora, existe um mundo de potencialidades que é tão real
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como este. Se não fosse isso, depois de 350 anos de escravidão, em que
a força de trabalho humana era vendida e comprada a peso, os escravos
eram pesados e vendidos a tonelada e a quilo para os donos de escravos,
ainda estaríamos no mundo da escravidão. Felizmente, esse mundo está
para trás, ainda que haja resquícios dele no trabalho escravo e no trabalho
infantil. O mundo pode mudar. Depende de nós, seres humanos, que fizemos
este mundo de desastre em que estamos vivendo. Nós, seres humanos,
podemos fazê-lo, transformá-lo em um mundo de felicidade e irmandade
entre nós. E uma questão de investir a nossa coragem, a nossa clarividência
e a nossa vontade para que isso aconteça. As privatizações têm se
configurado um desastre. E verdade que a reforma institucional que
mencionou o Reinaldo tem a ver também com a reforma das empresas
estatais, que hoje estão privatizadas, que hoje estão atravessadas por
interesses de grupos corporativos. Não é dessas estatais que precisamos.

O melhor exemplo é a PETROBRAS, que está seguindo lá de dentro
mesmo um processo de terceirização e de preparação do caminho para ser
privatizada. Não é desse tipo de empresário público e de funcionário público
que precisamos. Queremos estatais que sejam realmente públicas e estejam
a serviço das maiorias do nosso Pais. Por isso, sugiro que tenhamos que nos
opor a essa política de privatizações e formular uma política de reforma
institucional que inclua a definição do que são empresas estratégias no
Brasil, quais são os setores estratégicos que devemos definir e proteger e
qual é a política para constituir empresas estratégicas que sejam,
efetivamente, públicas, porque a serviço da totalidade da população e da
economia do País. Passo para a Presidência da Mesa e, se ainda houver um
momento, voltaremos a outras perguntas-

0 Sr. Coordenador - Temos apenas 15 minutos para o encerramento da
teleconferência, e, além de várias perguntas, ainda há alguns recados. Padre
Salvador, da Cáritas de Diamantina, pediu para avisar que eles estão
acompanhando a teleconferência e trabalhando esse tema na cidade. Temos
ainda que receber o informe da Coordenação do Plebiscito em Minas Gerais.
Isso teria que ocorrer até meio-dia, quando a teleconferência ainda está
sendo transmitida pela TV Assembléia.

Vou conceder a palavra aos três oradores inscritos.
O Sr. Evaristo Garcia - Somar a luta dos Estados, dos municípios e dos

excluídos, e não somente dos Estados do Rio e do Rio Grande do Sul.
Iniciamos uma luta aqui e ficamos um pouco decepcionados com esses dois
Estados. Minas também deve ser chamada, na pessoa do nosso Governador,
para participar desse movimento, porque ele iniciou uma luta concreta.

Enquanto se discutem as três medidas, devemos adotar um impacto
permanente, somando as nossas forças às dos Poderes Executivos
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Estaduais e Municipais, a fim de fazer com que o Governo Federal
respeite a Constituição Federal de 1988, que limita os juros a 12% ao ano. O
art. 203, Seção IV, inciso V, garante um salário mínimo mensal ao deficiente
e ao idoso. Essa conquista nos foi tirada pelo Decreto ilegal n° 1.744, de
8112/95, que instituiu a renda "per capita" de 114 do salário mínimo: R$37,00
para uma pessoa sobreviver durante um mês. Eles tiram do aposentado e
dos excluídos para dar aos banqueiros. E isso que faz o indivíduo que está à
frente da Presidência da República. Esse decreto do Sr. FHC estrangulou os
Estados e os municípios, colocando 52 milhões de brasileiros abaixo do nível
de pobreza absoluta. São os excluídos pelo pagamento da dívida externa.

Não dá para esperar mais. As ruas e as praças são as nossas tribunas.
Muito obrigado.

O Sr. Antõnio Carlos - Bom dia, companheiros e Mesa. Vou fazer um breve
comentário sobre essa situação em que vivemos. O Governador abriu um
meio de luta e não foi apoiado. Está na hora de reconhecerem o que ele vem
fazendo com o não-pagamento da divida. Gostaria que o pessoal refletisse
um pouco sobre o que vou falar.

A CNBB e várias entidades assinam o documento. O que realmente essas
entidades estão fazendo? Apenas assinar não é o bastante. Precisam clarear
mais as coisas. A Igreja Católica, por exemplo, é um órgão de grande poder
de comunicação. Mas a comunicação está faltando, porque há uma parte da
Igreja que ainda é conservadora. E essa parte conservadora está amarrando
o movimento que está sendo feito. O que o professor, como sociólogo, vê à
frente das cidades? Eles estão chamando os párocos para esse movimento?
Há grupo de fé e política contrário a esse documento e movimento.

Queria fazer essa crítica e gostaria que o pessoal raciocinasse um pouco,
porque esse é o momento de irmos às ruas para um grande ato público.
Acredito que o Calazans deve estar chamando a atenção para isso. Se não,
estou propondo a realização de um grande ato público nas ruas de Belo
Horizonte para o não-pagamento da divida externa. Muito obrigado.

O Sr. Carlos Calazans - Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à
Assembléia Legislativa através do coordenador, Deputado Rogério Correia.
Gostaria de mostrar aos telespectadores a cédula do plebiscito, que conterá
três perguntas - e vou reafirmá-las. Depois daremos algumas orientações. A
primeira pergunta é: "O Governo brasileiro deve manter o atual acordo com o
FMI?". A segunda pergunta é: "O Brasil deve continuar pagando a divida
externa sem realizar uma auditoria pública como previsto na Constituição de
1988?". A terceira pergunta: "Os Governos Federal ! Estadual e Municipal
devem continuar usando grande parte do orçamento público para pagar a
dívida interna e os especuladores?". A cada uma dessas perguntas o eleitor
deverá votar sim" ou "não".
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As orientações básicas para se realizar o plebiscito dos dias 2 a 7 de

setembro devem ser baseadas na seriedade. Numa mesa, teremos urnas de
forma transparente, em que colheremos o voto das pessoas em Minas Gerais
e em todo o País. Como se vota, e quem deverá votar? Todos aqueles que
têm acima de 16 anos, que tenham título de eleitor e carteira de identidade.
Assim, as pessoas deverão se dirigir aos locais onde haverá essas mesas
com as urnas - nas praças públicas, nos pontos de ãnibus, nas escolas, nas
universidades, nas portas de fábrica e em todo lugar em que pudermos
organizar uma mesa, uma urna séria, lacrada e organizada, com uma ata.
Então, as pessoas se identificam, assinam o nome e recebem uma cédula
oficial, que será preenchida com a opção do eleitor.

Terminada a votação, no dia 7 de setembro, inicia-se imediatamente a
apuração. O resultado será dado simultaneamente, em nível nacional, numa
apuração que está sendo organizada pela CNBB através de um
processamento de dados que está sendo montado e por várias entidades que
estão organizando esse plebiscito. Então, votarão todos que tiverem mais de
16 anos. O plebiscito será realizado onde for possível em todo o Estado de
Minas Gerais.

Como as pessoas poderão participar? Os companheiros que estão no
interior precisam imediatamente organizar os comitês do plebiscito da divida
externa. Ou seja, devem chamar o sindicato, o pároco, as associações
comunitárias das cidades para organizar o comitê local, o fórum local do
plebiscito, para a realização de várias atividades, como caminhadas e
planfetagens, a fim de se divulgar o plebiscito nas várias cidades. Esse
chamado deve ser imediato. Então, esperamos que todos que nos escutam
comecem a organizar esses comitês para a realização do plebiscito de 2 a 7
de setembro.

Enfim, todos os que quiserem material e mais informações sobre a divida,
para participar conosco da organização, aqueles que fazem parte de alguma
entidade e que querem nos ajudar, procurem a Coordenação Estadual do
Plebiscito, que funciona na Av. Amazonas 311, 6 0 andar, telefone 2269204.

Sempre haverá alguém para dar informações. A Assembléia deu um
pontapé fundamental para nós, fazendo essa teleconferência. E preciso que
o plebiscito seja realizado em todo o Estado. Quanto mais votos tivermos,
quanto mais envolvimentos tivermos, com certeza, mais estaremos
contribuindo para a mobilização do Brasil, o que é fundamental, como bem
disseram os debatedores. Todo o mês de agosto será fundamental para o
plebiscito. Será muito importante a conscientização e a mobilização da
opinião pública em torno desse grande tema que atormenta todos os
brasileiros, que é a divida externa. Os companheiros estão convidados a se
engajar, junto conosco, nesta caminhada para mobilizar o Brasil contra essa
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sangria desatada. Agradecemos aos coordenadores deste debate e aos
debatedores. Vamos todos nos engajar no plebiscito. Muito obrigado.

A Sra. Carlúcia Maria Silva - Queria fazer dois esclarecimentos: o primeiro
diz respeito ao envolvimento do Governador ltamr Franco. A comissão de
articulação do plebiscito fez um ofício solicitando uma audiência com o
Governador. Queríamos que a audiência fdsse realizada antes desta
teleconferência, para que a TV Minas fosse disponibilizada para o evento, O
Governador nos prometeu que na próxima semana nos concederá a
audiência.

Também estamos em entendimento com o Secretário da Educação para
que se disponibilize, no currículo escolar, um d
escolas a temática da divida externa e a organi;

O outro esclarecimento que gostaria de fa
Queria deixar claro que tanto a CNBB Regior
que divulgou uma nota da Presidência, está
plebiscito em âmbito nacional. Em nível de dioc
muita coisa está sendo feita. O trabalho do pleb
a Belo Horizonte. Nos rincões do Estado o pov'
e buscando formas de participar desse momen
nós. Muito obrigada.

O Sr. Marcos Arruda - Perdoem-me a pres!
horas. Mostro o "Jornal do Plebiscito". Este
disponível com a campanha aqui em Minas G
chamado "Dívida Externa: Eles gastam, nós pa
discussão com exemplos muito práticos da nos
possam entender o que é dívida externa, dívida
O livro está disponível. Temos também o "Mar
da Dívida Externa, que explica todo o procedin
de resumir para nós. E preciso lembrar que o €
eleitor; é preciso apenas um documento para m
que está votando, para termos o resultado, nc
mais inquestionável possível.

Além disso, há o livro que o Reinado e
chamado "Brasil Endividado", publicado pela
São Paulo. Ele tem um exemplar aqui. Há o 1h
Vozes de Petrópolis, chamado "Divida Externa,
Social, Migalhas", que também está traduzido r
a mais e com o nome "Brasil ê Crise Financeira

Agradeço a oportunidade. Espero ter outras
debates aqui na Assembléia.

0 Deputado Ivo José - Aproveito a opoi

para que seja discutido nas
LÇâO do plebiscito.
r é com relação à CNBB.
1 quanto a CNBB Nacional,
apoiando a realização do

se, nas pastorais do interior,
cito não se restringe apenas
está se reunindo, discutindo
cívico e político para todos

porque o avião sai às 13
o segundo número e está
ais. Há também este livreto
mos". Ele resume toda essa
a vida, para que as pessoas
iterna, acordo com FMI, etc.
aI da Campanha: Plebiscito
nto que o Calazans acabou
itor não precisa ter titulo de

strar que é a própria pessoa
que diz respeito à moral, o

Válter Pomar produziram,
undação Perseu Abramo de
'o que publiquei pela Editora
para o Capital, Tudo", para o
a Inglaterra, com um capítulo

de participar desses

para informar aos
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presentes, a todos que estão participando dessa grande mobilização para
o plebiscito que, no dia 25 de agosto, as entidades que estão patrocinando
esta teleconferência também estarão, juntamente com a Comissão do
Trabalho desta Casa, realizando um debate público, como continuação da
mobilização. Será numa sexta-feira, de 9 horas ao meio dia. Esse debate visa
mobilizar, aprofundar e organizar o plebiscito do dia 2 a 7 de setembro.
Todos estão convidados. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - A plenária do plebiscito será realizada na segunda-
feira, 7 de agosto, às 16 horas, no Sindicato dos Bancários. Ela se destina a
organizar as atividades do plebiscito.

O Sr. Reinaldo Gonçalves - Muito obrigado a todos Vamos, do dia 2 ao dia
7, ao nosso plebiscito. Muito obrigado.

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

ilustres expositores e aos participantes, bem como aos telespectadores que
nos ouviram, pela honrosa presença, e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais,
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 98a REUNIÃO ESPECIAL, EM 111812000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -
Palavras do Deputado Márcio Cunha - Palavras do Sr. Aloisio Marcos
Vasconcelos Novais - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação do Coral GREMIG - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - João Pinto

Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Márcio Cunha.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 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 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado José Milton, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Aloisio Marcos Vasconcelos Novais, Diretor de Operações da



CEMIG, representando o seu Presidente, Sr.
José Roberto Vasconcelos, representando c
Vasconcelos; Hélio Meio, representando a D
Celso Castilho de Souza, representando o
Tenente Geraldo Antônio Ganzarollio de
Comandante da CIAAR, CeL Silva Lobo; Rob
presidente da FIEMG, representando o PresidE
Araújo, Presidente do ClCl-MG; Márcio Cunh
deu origem a esta homenagem; e Elmon Din
Internacional.

Destinação da Reur
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião

Energética de Minas Gerais - CEMIG - por 1

empresa, com 5 milhões de ligações. A última
realizada na residência do casal Deusenir dc
Cruz, que estão neste Plenário.

Execução do Hino Na
O Sr. Presidente - A Presidência convida os

do Hino Nacional-
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vide(
O Sr. Presidente - A Presidência convida os

do vídeo "Consumidor 5 Milhões".
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Már
Exmo. Sr. Deputado José Braga, representa

Deputada Anderson Adauto; Exmo. Sr. Dr.
Novais, meu amigo particular, companheiro de
Exmo. Sr. Dr. José Roberto Vasconcelos; Exr
Sr. Dr. Celso Castilho de Souza; Exmo. Sr. 2
Oliveira; Exmo. Sr. Dr. Robson Braga de Andr
companheiro do Rotary Club, ex-Governado
Exmo. Sr. Elmon Dinelli, ex-Governador do Rot
com muita alegria, também, os Exmos. Srs. D
nesta Casa, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar,
Oliveira, José Milton e João Pinto Ribeir
funcionários da CEMIG, em primeiro lugar, go
não é só minha, é também de todos os Depi
prestar esta homenagem muito mais do que ju
que se sente honrada e lisonjeada de poder p
cara a cada um de nós. Falo não apenas pelo:

379
jalma Bastas de Morais;
Deputado Federal Ronaldo
•utada Federal Maria Elvira;
cretário Paulino Cícero; 2°-
Oliveira, representando o
n Braga de Andrade, Vice-
te, Sr, Stephan Salej; Murilo
autor do requerimento que

li, ex-Governador do Rotary

homenagear a Companhia
ais um recorde histórico da
Ias 5 milhões de ligações foi
Oliveira e Nalsa Moreira da

a ouvir a execução

a assistir à exibição

io Cunha
do o Presidente desta Casa,
loísio Marcos Vasconcelos

adido e de grandes jornadas;
o. Sr. Dr. Hélio Melo Exmo.
Tenente Geraldo Antônio de
de; Exmo. Sr. Murilo Araújo,
do nosso Distrito, o 4760;

ry; gostaria de cumprimentar,
)utados, meus companheiros
3ílac Pinto, Jorge Eduardo de

amigos, funcionários, ex-
taria de dizer da alegria que
.ados desta Casa, em poder
ta. Esta Casa, na verdade, é
3star esta homenagem muito
Deputados desta legislatura,
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mas, tenho certeza, em nome de todas aquelas pessoas que, sem dúvida,
reconhecem nessa empresa um potencial de Minas e do Brasil, um exemplo
de que nós, mineiros e brasileiros, temos que nos orgulhar.

Meus amigos, hoje é um dia de muita alegria. Hoje é um dia para
comemorarmos. Mas, antes de compartilharmos esse entusiasmo, permitam-
me fazer um breve comentário acerca do cenário em que nos situamos.
Nesse contexto está a nossa homenageada, CEMIG. Os problemas aí estão.
Ai está o desemprego, a violência rural e urbana, o empobrecimento
generalizado da população, a falência dos serviços públicos essenciais, para
citar alguns aspectos de um panorama constrangedor.

Ocorre que uma das bandeiras que a equipe governamental deste País
vem empunhando para atingir seus objetivos é a das privatizações Nos
últimos seis anos, assistiu-se à literal entrega a grupos privados - muitos
deles com raízes no estrangeiro - de considerável parcela do patrimônio do
nosso povo. Para fazê-lo, as autoridades federais lançam mão de uma série
de argumentos, esquecendo-se propositalmente de que, em matéria de
administração pública, não há verdades definitivas nem regras sem
exceções. Alegam que o Estado é mau administrador, o que, em princípio, é
verdade: que a função empresarial não é pertinente ao setor público, o que,
em linha de máxima, está correto: que o Governo gasta muito e gasta mal, o
que, efetivamente, aplica-se a certos governantes. Mas omitem o fato
indiscutível de que, em determinadas áreas, a atividade empresarial do
Estado é necessária e pode ser satisfatória, quando envolve setores
estratégicos ou serviços de utilidade pública. E sem dúvida alguma o caso da
CEMIG, a qual temos a grata satisfação, em nome de todos os Deputados
desta Casa, de homenagear nesta noite, pelo recorde que assinalou, ao
completar 5 milhões de consumidores.

Com efeito, usando de uma imagem popular, a realidade vitoriosa da
CEMIG constitui uma pedra no sapato dos intransigentes tecnocratas que
advogam a privatização irrestrita. Lutando bravamente para não ser alienada
a privados pela maioria de seu capital - nós, mineiros, acompanhamos essa
luta e dela participamos -, nossa homenageada vem-se mantendo íntegra e
produtiva e prestando incalculáveis serviços a Minas e ao Brasil.

O recorde histórico registrado pela CEMIG de atender 5 milhões de
consumidores não é obra do acaso nem nos chega sem longa e laboriosa
preparação. Ele constitui, na verdade, o coroamento de um esforço que
começou com a fundação da empresa. Foi isso naquele já distante 2215152,
quando Juscelino Kubitschek de Oliveira, então Governador do Estado, deu
inicio ao magno empreendimento.

Aliás, falar da história da CEMIG sem falar em Juscelino seria omissão
imperdoável. 0 mineiro de Diamantina, que veio a se tornar um dos maiores,
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se não o maior, Presidente da República, tini
empresa: era dar suporte a um amplo
diversificação e expansão do parque industrial
lhe era peculiar, ,Juscelino percebei que o des
poderia deslanchar sem a criação de fontes ene
marco do gênio de JK e fruto do talento dos qu
longo dos anos. Não é sem razão que nossa h
concessionária integrada e a primeira distribuidc

Uma rápida vista d'olhos na trajetória percorr
como ela avançou. Seu ponto de partida foi a 1
construída pelo Governo Estadual no ano de
homenageada quando de sua fundação, viz
Cidade Industrial de Contagem.

A Gafanhoto vieram posteriormente juntar-se
Piau, Salto Grande, Cajuru e Três Marias. A pai
as Usinas de Jaguara, Volta Grande, São Simã
Tudo somado, contam-se atualmente 38 usir
sendo 35 hidrelétricas, 2 térmicas a óleo e 1
parceria com empresas privadas, funciona d
Igarapava, estando em construção a Usina d
trabalho integrado não pára aí, havendo no
constituição, com o objetivo de construir, entre
rio Grande, e de Aimorés, no rio Doce.

Outros números e outros fatos chamam-nos a
a Companhia Energética de Minas Gerais. Se
líder, não menor é seu papel na distribuição. Pa
dispõe de uma rede com 300.000km, a mais ex
mercado é o segundo do Pais, abrangendo
alcançando 774 municípios; em regiões mais
e o Norte de Minas, os consumidores c
fotovoltaica; a capacidade instalada de geraç
tem assento no Conselho Nacional de Recurso
está alheia à importância estratégica das ágil
Ambiental foi implantado e opera para garantir
ecológica das áreas de sua influência; finalmenl
aos que afirmam que empresas contr9
inevitavelmente deficitárias -, nossa homena
primeiro semestre deste ano com nada mais
líquido de R$218.000.000,00.

São dados que o nosso entusiasmo registra
plena de motivação. Eles refletem o acerto de ç

3 um objetivo ao criar a
ograma de modernização,
to Estado. Com a visão que
ivolvimento da indústria não
jéticas. Dai a nossa CEMIG,
com ela têm colaborado ao

menageada, hoje, é a maior
a de energia do Brasil.
Ia pela empresa mostra-nos
stórica Usina de Gafanhoto,
1946 e transferida à nossa
)ilizando a implantação da

as Hidrelétricas de Itutinga,
da década de 60, surgiram
Emborcação e Nova Ponte.

is em operação comercial,
hlizando energia eólica. Em
;de 1998 a Hidrelétrica de
Porto Estrela. Entretanto, o
DS consórcios em fase de
riras, as Usinas do Funil, no

atenção, ao homenagearmos
na geração de energia ela é
a atender aos consumidores,
ensa da América Latina. Seu
96% do território mineiro e
entes, como o Jequitinhonha
itam com a energia solar

é de 5.514MW; a empresa
• Hídricos, atestando que não
as; seu Sistema de Gestão
o equilíbrio e a preservação
- em desmentido categórico

ladas pelo Governo são
aada, a CEMIG, encerrou o
ada menos do que um lucro

de forma desordenada, mas
)558 iniciativa de propor esta



Ahomenagem à CEMIG pelo marco dos 5 milhões de consumidores.
Cumpre dizer, a propósito que esse recorde não é o único por ela atingido:
no ano passado, por exemplo, o índice de Duração Equivalente por
Consumidor - DEC - ficou em 9.9 horas. Trata-se de índice que traduz a
média de horas em que houve interrupção no fornecimento de energia ao
consumidor. Evidentemente, quanto menor o número, maior o recorde, e a
CEMIG chegou lá.

E evidente que o sucesso de um empreendimento deve-se, em grande
parte, aos que nele trabalham, O pessoal da CEMIG é tradicionalmente
reconhecido por seu profissionalismo e alto padrão técnico, o que permitiu à
organização - além de ser considerada empresa-modelo no setor energético
brasileiro - atuar com êxito em outros Estados da Federação e em países
das Américas, da Ásia e da África. Neles, nossa homenageada é símbolo de
excelência em serviços e consultoria.

Se o passado da CEMIG se iniciou com o arrojo de um diamantinense que
honrou como ninguém a nossa muito cara Diamantina, o presente é positivo
e causa orgulho a nós, mineiros. Quanto ao futuro, basta dizer que a
empresa para ele se prepara: anualmente, reserva um montante médio de
R$500.000.000,00 para programas de modernização, expansão e
manutenção.

Pela direção da CEMIG já passaram grandes nomes da vida pública e do
empresariado mineiro.

Gostaria neste momento de homenagear todos os seus ex-Diretores, todos
os seus ex-funcionários. Atualmente, é presidida pelo Dr. Djalma Bastos de
Morais, tendo como Diretores os Srs. Guy Maria Viliela Paschoal, Cristiano
Corrêa de Barros, Stalin Amorim Duarte e Aloísio Marcos Vasconcelos
Novais. A eles e a cada um dos dedicados funcionários da empresa, nossa
mensagem calorosa de felicitações.

Parabéns. CEMIGI Estamos certos de que os 5 milhões de consumidores
juntam-se a nós neste momento e, em uníssono, também lhe agradecem.
Parabéns a cada um de vocês e muito obrigado pela presença de todos.
Parabéns aos atuais Diretores e a todas as pessoas que fazem dessa
empresa um orgulho para nós e para o Brasil.

Palavras do Sr. Aloisio Marcos Vasconcelos Novais
Não poderia deixar de fazer uma brincadeira no inicio da minha fala,

porque, quando marcaram esta solenidade, disseram-me: Aloisio, isso é uma
fria, porque sexta-feira, véspera de feriado, véspera do Dia dos Pais, você
não vai encontrar nenhum Deputado na Assembléia nem ninguém para ouvi-
lo falar sobre a CEMIG. Então, hoje, quando vejo dez Deputados, dois
Federais, essa representação compondo a Mesa, o Plenário cheio e até
gente na galeria, fico muito satisfeito e digo: 'Opa, a CEMIG é mesmo fora de
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o
o

o,

série".
Exmo. Sr. Deputado José Braga, Presh

representando o Presidente da Assembléia,
autoridades que compõem a Mesa já antes
CEMIG, Stalin Amorim Duarte e Cristiano
senhoras e senhores, inicialmente, não poderia
não fosse dirigir a palavra ao Presidente d
representa o Poder Legislativo, o povo de Mina
nome da CEMIG esta homenagem que o povo
ele um trabalho de qualidade, eficiente e segurc
quantidade e extraordinária na sua qualidade.
ao prazer, à oportunidade e, mais do que is
palavra ao Deputado Márcio Cunha, autor do n
nesta noite fosse a CEMIG homenageada pela

A CEMIG nasceu com o nome de Centrais E
Governo JK, em 1951 e, em maio de 1952, era
desenvolvimento através do binômio - enerc
transformou-se na maior geradora de energia e
Sudeste, e uma das maiores do Brasil. Mas,
passou a gerar algo que é mais fantástico que
Assim é que o padrão CEMIG de qualidade e er
por todo o Brasil, América Central e, quem sabE
haverá a consultoria técnica da CEMIG.

Em Minas Gerais, 774 municípios, 17
diariamente essa energia da CEMIG. Mas essa
exportar crãnios, massa cinzenta, gente séria, c
brasileira. Saíram da CEMIG o Ministro de lndú
Pena; o Ministro de Minas e Energia, Mauro T
Energia, Guy Maria Vilela Pascoal, que hoje e
preparo e competência á Casa na função
Construção.

Mas a CEMIG também gerava idéias, exporta
atividade energética. Assim, atingiu Honduras,
Paraguai. A CEMIG não interrompia a sua Iii
exemplo para o Brasil. Criou Eletrificação Rura
que estendeu uma rede de mais de 250.000km
o interior, fazendo com que o homem não preci
é útil, para a cidade grande, onde às vezes é inL

A CEMIG criava em 1969, implantado a p
Desenvolvimento Industrial - INDI -, cujo Presid
transformou aquele ciclo que diziam de Mina

ente da Mesa e no ato
Deputado Anderson Adauto,
ominadas, Srs. Diretores da
3arros, colegas da CEMIG,
fugir à tradição e à regra que
a Casa, ao Presidente que

Gerais, para agradecer, em
ias confere por prestarmos a
.com energia. Grande na sua
ambém não posso me furtar
o, à gratidão de dirigir uma
querimento que fez com que
ociedade mineira.
létricas de Minas Gerais, no
onstituida. A partir dai, veio o
ia e transportes. A CEMIG
étrica do Estado e da Região
também, Sr. Presidente, ela
)s elétrons - a gerar talentos.
ergia passou a ser exportado
muito em breve, até na Ásia

.200.000 mineiros utilizam
empresa também começou a
ompetente, correta, mineira e
.tria e Comércio, João Camilo
Dau; e o Ministro de Minas e
npresta sua inteligência, seu
de Diretor de Projeto de

s trabalhos e consciência da
Equador, Panamá, e agora o
ha de servir a Minas e ser
de Minas Gerais - ERMIG -,
neste Estado, transformando
asse migrar do campo, onde

Jr de 1970, o Instituto de
de aqui se encontra, o qual
Gerais: "Não tem grandes
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indústrias e grandes atrativos, porque não tem disponibilidade de energia
e consultoria". Ou não havia essa disponibilidade, porque não havia grandes
indústrias. O INDI, até hoje, tem sido um exemplo de promoção, de
investimentos e de geração de empregos em Minas Gerais.

A CEMIG criaria, mais tarde, a GASMIG, espalhando seu gasoduto não só
do sistema central, o GASBEL, como também, agora, queira Deus, entrando
no Sul de Minas, com o gasoduto da Bolívia, fazendo com que esse
energético barateie o custo industrial e modernize nossa matriz energética.
Recentemente, a CEMIG se associou a empresas estrangeiras para criar a
INFOVIAS, fazendo com que a transmissão de dados, de imagens e de voz
se faça da maneira mais moderna, rápida, eficiente e econômica de que se
tem noticia na atualidade.

A CEMIG é um exemplo de avanço tecnológico. Poderíamos citar nosso
geoprocessamento, nosso sistema de hidrometeorologia e o moderno e atual
Autotrac, pelo qual o cidadão acessa o sistema CEMIG, e este, via satélite,
acessa o motorista dentro do carro, para preparar seu reparo.

A CEMIG também cuida do pequeno. Vai ao Jequitinhonha e implanta o
Projeto Casa de Máquinas, põe a energia na porta e dá recurso para a
pessoa comprar equipamento, nem que seja um tacho para fazer doce, e,
com isso, gerar sua subsistência, A CEMIG, que faz uma grande usina, como
a Aimorés, no Leste; Porto Estrela, no rio Santo Antônio; Funil, no rio Grande,
e, em breve, terminará lrapé, com 400mw, no rio Jequitinhonha, cuida
também da pequena usina de Jeceaba, da pequena usina eólica de
Diamantina e está pesquisando outras fontes de energia, inclusive da
madeira.

A CEMIG monta parcerias com a comunidade, investe no social e abre
campo extraordinário para ser, de fato, uma empresa cidadã. Participou da
recuperação do Palácio das Artes, incentiva o turismo do Estado e investe na
cultura. Hoje, é a empresa que mais investe em meio ambiente no Estado e
cria condição para melhorar a qualidade de vida das gerações que nos
sucedem.

A CEMIG é tudo isso e talvez um pouco mais, por causa do treinamento
interno. Ela não esquece sua gente. A visão da CEMIG para o mercado foi
muito bem explicitada no discurso do Deputado Márcio Cunha, mas, para o
País, qual será sua visão? A CEMIG quer ser a melhor provedora de
soluções energéticas do Pais, mas, por recomendação do Dr. Itamar Franco,
quer manter uma profunda visão social, transformando essa gente, para,
então, transformar Minas Gerais, que é o Estado síntese da República.

A CEMIG moderniza-se não só tecnologicamente. Cria, agora, um
programa de jovens, abrindo sua extraordinária escola de Sete Lagoas para
um programa de aprendizes. A partir de janeiro de 2001, montará um
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programa de "trainees", que, se Deus quiser,
que se tem noticia no Estado.

E olhando para a frente que a CEMIG não s
A razão de ser da empresa é seu cliente.
agências mais modernas têm também o sisten
usando o 0800, que é dos mais modernos,
diminuiu ainda mais o tempo de atendimento.

Poderia falar de todas as usinas da CEMIG, i
já o fez de uma forma bonita. Vou entreg
Presidente Juscelino Kubitschek, que está ali
da criação da CEMIG. Mas, podíamos dizer,
que a CEMIG atingiu 1 milhão de consumidor
1976, quando era Presidente da empresa o En
anos mais tarde, em 1983, quando era Pre
CEMIG atingiu o seu segundo milhão, e ai lar
Engo. Guy Vilela. Em 1990, no Governo Newt(
milhões de consumidores. Em 1995, no fim do
CEMIG atingia 4 milhões de consumidores.
Minas, na casa da D. Nausa Moreira, aqui p
população foi às ruas brindar aquele extraordi
consumidor de número 5 milhões, em 19 de ab

A CEMIG não pára por aí. Estamos ligand
consumidores. Vinte mil novos mineiros, que
ser barata, e entram na energia, que não é c
saúde, o bem-estar e a segurança.

A CEMIG se orgulha da sua gente, a gente
competente do setor elétrico do Brasil. Mas a
Presidente, Srs. Deputados, o orgulho de 1
mineiros. A CEMIG quer ter a cara da mineiri'
moleque de Piranguinho, a mineiridade da pinç
queijo do Serro, do doce de Araxá. A CE
transformando cada vez mais, gerando e
atraindo empresas, modificando e ampliand
comunicação, com segurança, porque a CEMI
do terceiro, das empreiteiras que para ela trabz
seu extraordinário quadro de funcionários.

A CEMIG é um exemplo, sim, mas ela, com
isso não basta. A CEMIG quer crescer, moderi
a se transformar. E, em se transforman
transformação do Brasil, a busca de melb
brasileira, que é uma sociedade sonhadora. c

ser o mais avançado de

esquece de seu consumidor.
consumidores que têm as

de atendimento CalI-Center,
atualmente, expandiu-se e

s o Deputado Márcio Cunha
a ele o bilhete do eterno

)tografado, como lembrança
m da história aqui relatada,
Um milhão de ligações em
Francisco Noronha. Alguns

ente o Dr. Mário Bering, a
ám estava a contribuição do
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otimista.

Otimista, Deputado Márcio Cunha, como quem criou a CEMIG, como quem
acreditou nas transformações deste País e, um dia, chegando à solidão do
planalto da região de Goiás, totalmente desocupada, desceu de um
helicóptero e, com uma coragem indômita, pisou pela primeira vez aquele
eixo do paralelo 20 e gravou uma frase, que fica marcada como a certeza da
força de Minas e a certeza da liderança do Brasil na América: Deste Planalto
Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais
altas decisões nacionais, lanço os olhos sobre o futuro do meu País. Antevejo
uma alvorada brilhante e deposito uma fé inquebrantável-no seu grande
destino. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Diretor de

Operações da CEMIG, Aloisio Marcos Vasconcelos Novais, placa alusiva a
esta comemoração, com os seguintes dizeres: 'A Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG -, a homenagem do Legislativo mineiro pelo marco do
atendimento a cinco milhões de consumidores. O recorde histórico faz da
empresa a maior distribuidora de energia do Pais, atestando o acerto de sua
administração. Belo Horizonte, 11 de agosto de 2000.'.

O Sr. Aloisio Marcos Vasconcelos Novais - Com a vénia de V. Exa.,
gostaria de transmitir essa honra, que é muito para mim e para a Diretoria da
CEMIG, ao funcionário mais antigo da empresa aqui presente, que é o Sr.
Jonacir Dadalto.

- Procede-se á entrega da placa.
Palavras do Sr.Presidente

O dia 191412000 assinalou uma das muitas conquistas da CEMIG, a nossa
CEMIG, desde que foi fundada, em 1952. Naquela data, a empresa efetivou a
ligação de seu quinto milionésimo consumidor, na cidade de Pará de Minas.
A importãncia do fato poderia dispensar comentários, mas seu significado
não nos surpreende: afinal, a trajetória da CEMIG é plena de feitos que
atestam ser ela uma empresa dinâmica, bem administrada e voltada para o
social.

Realmente, se levarmos em conta que nossa homenageada gera e distribui
energia para quase 90% dos municípios mineiros, vemos que ela, mais que
nunca, consolida-se como uma das organizações que fazem por merecer a
unanimidade de nossos coestaduanos.

Pessoalmente, ao longo de nossa vida como parlamentar e homem público,
pudemos testemunhar a realidade socioeconômica de algumas de nossas
cidades, antes e depois da chegada da rede de energia elétrica.
Originalmente, tínhamos cidades economicamente estagnadas, em que a
falta de perspectiva ocasionava, inclusive, o êxodo da população. Com o
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atendimento da CEMIG, a economia se	iitalizou, cresceram as
atividades produtivas e a geração de empr os, sem mencionar que a
qualidade de vida da população experimentoi sensível melhora. Digamos
que é uma análise simplista do contexto de tz tos municípios mineiros em
duas fases distintas: pré-CEMIG e pós-CEMIG.

A homenagem hoje prestada à CEMIG dc orre de iniciativa do nobre
colega Deputado Márcio Cunha, a quem tivemc oportunidade de ouvir nesta
reunião. Pudemos constatar, pelas palavras d ilustre companheiro, que a
CEMIG é o que é porque conta com um corpc de funcionários do mais alto
nível.

Pois é a esse grupo de servidores dedicados competentes, bem como ao
Presidente da empresa, Dr. Djalma Bastos de Morais, e aos demais
Diretores, que endereçamos a mensagem de gulho e admiração do povo
mineiro. Em nome da Assembléia Legislativa lo Estado de Minas Gerais,
recebam os agradecimentos e os parabéi de seus 5 milhões de
consumidores, os quais representamos nesta C sa. Muito obrigado.

Apresentação do Coral G
O Sr. Presidente - A Presidência convid os presentes a assistir à

apresentação do Coral GREMIG, sob a regênc a do Maestro Luiz Flávio dos
Santos, que irá executar as músicas: "Quem 5 abe", de Carlos Gomes, com
solo da cantora Luciana Monteiro de Castro, "Aida", de Verdi, e "Amo-te
Muito", do folclore.

- Procede-se à apresentação do coral.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manife a seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela hor osa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, con ocando os Deputados para a
reunião extraordinária de quarta-feira, dia 16, às 9 horas, e para reunião
especial também de quarta-feira, às 20 hora nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordin iria, na mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A irdem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 121812000). Levanta ;e a reunião.

ATA DA 99 REUNIÃO ESPECIAL EM 161812000
Presidência do Deputado 8 ac Pinto

Sumário: Comparecimento - Abertura - At - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião Execução do Hino Nacional
- Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Raul Machado Horta -
Apresentação musical - Entrega de placa - Pala ras do Sr. Pimenta da Veiga
- Palavras do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo & itos - Palavras do Sr. Oscar
Dias Corrêa - Encerramento.



388
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aliton Vilela -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - João Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Tadeu Leite - Márcio
Kangussu - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini- Paulo Pettersen -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura	 -
O Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - As 20h115min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2 0-Secretário ad hoc", procede à leitura da

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário de Estado da
Cultura e Presidente Executivo da Comissão Especial de Comemoração do
Centenário de Nascimento de Milton Campos, representando o Governador
do Estado, Dr. Itamar Franco; Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das
Comunicações; Ricardo Pimenta, representando o Ministro de Estado da
Cultura, Sr. Francisco Weffort; José Alencar e Francelino Pereira, Senadores
da República; Prof. Raul Machado Horta, genro do homenageado; Maria
Regina Campos Horta, filha do homenageado; Roberval Borges Corrêia,
Diretor Comercial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
representando o Presidente da empresa, Hassan Gebrin; Oscar Dias Corrêa,
Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e orador oficial desta
solenidade; e Rondon Pacheco, ex-Governador do Estado.

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

Exmos. Srs. Aluizio Pimenta, ex-Reitor da UEMG
'

João Bosco Murta Lages,
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e Marcos Santana, Vice-
Prefeito de Belo Horizonte; das Exmas. Sras. Lídia Lopes Novais e Vitória
Dantas Campos, filhas do homenageado; do ex-Senador Murilo Badaró; do
ex-Deputado Estadual Mário Pacheco; do ex-Deputado Federal e Estadual
Oscar Dias Corrêa Júnior; do Prof. Celso Cordeiro Machado; do ex-
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Fued Dib; e do Dr.
Ezequiel de Meio Campos.
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Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário
de nascimento do ex-Governador Milton Campos.

Execução de Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, que será executado pelo Coral Vozes de Minas, da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, regido pelo maestro Sérgio Canêdo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Machado de Assis, o grande escritor pátrio, foi talvez o mais mineiro dos
cariocas. Sua fina ironia e sua serena visão critica da realidade faziam dele
um temperamento afinado com a gente das Gerais. Pois essa afinidade
podemos constatar na personalidade de Milton Campos, que não foi
contemporâneo do 'Bruxo do Cosme Velho", mas o cultivou como um de
seus autores preferidos.

Uma vez disse Machado, numa de suas belas crônicas que nos ficaram: "E
difícil aos homens militantes da política apreciar com o olhar imparcial do
historiador os acontecimentos do passado; mas, uma vez alcançado isso, a
glória realça o dever e o aplauso redobra de entusiasmo".

Sucede que aqui estamos, hoje, para prestar homenagem a Milton Campos
pela passagem de seu centenário. Por circunstância para nós feliz e
gratificante, cabe-nos presidir a reunião, em nome desta Assembléia
Legislativa e do povo mineiro. E resultam-nos o que, aparentemente, seriam
duas dificuldades: como parlamentar e homem público, poderíamos incorrer
na parcialidade; e como não convivemos com nosso homenageado em vida,
poderiam faltar-nos os subsídios para falar dele com propriedade e correção.

Estamos certos, não obstante, de que os obstáculos estão desde já
superados: a grandeza de Milton Campos nos levará a redobrar
imparcialmente o aplauso, enquanto nossas raízes familiares irão indicar-nos
o caminho do justo conhecimento.

Com efeito, tivemos o privilégio - e disso não disfarçamos o orgulho - de
nascer em família com tradição de serviços à causa pública. Nosso avô, o
Deputado Bilac Pinto, de quem herdamos o nome e os ideais, serviu em sua
época à Nação brasileira e privou da amizade de grandes vultos
republicanos. Entre eles estava Milton Campos, amigo fraterno e
companheiro de partido, de quem crescemos ouvindo referências marcantes.
Julgamo-nos, portanto, credenciados para reverenciar a memória do mineiro
de Ponte Nova e insigne cidadão brasileiro, que estaria agora completando
100 anos.

Pela ordem natural das coisas, deveríamos iniciar nossas palavras
traçando a biografia do homenageado. Aqui também, entretanto, ocorre-nos
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uma citação, desta vez de Ernest Renan, o pensador francês da especial
predileção de Milton Campos: Uma vida grandiosa é um todo orgânico que
não pode ser representado pela simples aglomeração de pequenos fatos".
Por conseguinte, vamos alinhavar os traços biográficos de nosso
homenageado sem permitir que a junção de datas e episódios se sobreponha
à grandeza do todo orgânico, que é a contribuição de Milton à Nação
brasileira.

Homens existem que nascem predestinados, e nosso homenageado foi um
deles. Sua predestinação fez com que nunca se afastasse da justiça, e isso
começou com a figura de seu pai, o Desembargador Rodrigues Campos, que
chegou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Da mãe, D. Regina
Soares Campos, ele recebeu o exemplo de virtude e solidez moral, que não
se separam do principio de justiça.

Formando-se em Direito - após período estudantil em que se fez amigo de
talentos como Carlos Drummond de Andrade e João Alphonsus Guimaraens
-, Milton começou a labutar na advocacia: primeiro, na cidade de Dores da
Boa Esperança; depois, no escritório belo-horizontino do Dr. Abílio Machado,
onde foi companheiro de outro de nossos luminares, o Dr. Pedro Aleixo. Foi
nessa época que representou Minas Gerais em momentosa questão de
limites territoriais com o Estado de São Paulo, por cuja participação recusou
os honorários. Já demonstrando a probidade e desambição de sempre,
entendia que, como mineiro, não podia cobrar de Minas pelo que considerava
um dever cívico.

Advogado-Geral do Estado, Presidente do Instituto dos Advogados
Mineiros e Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
foram então algumas de suas atividades. A elas seguiu-se o ingresso na vida
parlamentar, com a eleição para a Assembléia Constituinte Mineira de 1935.

Com a redemocratização do Pais, após a queda do Estado Novo, elegeu-
se Deputado à Assembléia Nacional Constituinte de 1946. Abrindo-se a
campanha sucessária em Minas Gerais, foi alçado ao Palácio da Liberdade
na legenda da União Democrática Nacional, a UDN. Ao tomar posse,
declarou que faria - e fez - 'um governo mais da lei do que dos homens, com
a impessoalidade que assegurasse o clima de serenidade e confiança dentro
do qual o exercício dos direitos não se embaraçasse pelo espirito de facção,
e antes se facilitasse pela certeza da justiça".

São palavras que se inscreveram, como proféticas, no livro de ouro de
nosso homenageado. Realmente, sua gestão à frente do Executivo mineiro
foi marcada pela realização isenta e - ainda usando de suas próprias
palavras - "pela modéstia que convém à República e pela austeridade como é
do gosto dos mineiros".

Deixando o Governo de Minas, Milton prosseguiu na vida pública como
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Deputado Federal e Senador. Nos idos de 1964, irrompendo a Revolução,
foi convidado pelo então Governador Magalhães Pinto para assessorá-lo.
Começou aí aquela fase que, para um democrata de seu naipe, iria ser a
mais difícil e delicada da existência. Efetivamente, omitir-se à causa da
Nação ou conciliar o regime de exceção com o bem público, eis o dilema que
o afrontava. Optando pelo dever, acedeu ao convite do Marechal Castelo
Branco para assumir o Ministério da Justiça.

Defender a Justiça como integrante de um Governo que - em principio e
por sua natureza - era-lhe contrário, tal a tarefa que se antepunha a esse
homem íntegro e sensível. Enfrentou-a, porém, com o equilíbrio dos sábios e
a consciência dos justos.

Retornando ao Congresso após reeleger-se Senador, a essa altura já
confessava aos amigos sentir-se cansado e desencantado com a vida
pública. Esse cansaço e esse desencanto eram compreensíveis em alguém
que - por quase meio século e muitas vezes quixotescamente - havia lutado
em prol da terra brasileira. E lhe adveio a enfermidade, que pôs fim a essa
nobre existência. Mas não morreu dominado pela frustração, que isso seria
próprio de um espírito menor. Antes, recomendou à família que não o
pranteasse, porque sua vida tinha sido longa e feliz.

Uma análise, mesmo que superficial, da obra de Milton Campos comprova
como ele esteve à frente de seu tempo e como os temas que abordou
continuam atuais. Não nos custa registrar alguns exemplos dessa visão e
dessa atualidade.

Hoje, censura-se o Poder Judiciário por ser moroso e apegado a
tecnicismos jurídicos. Pois no começo de sua carreira, presidindo o Instituto
dos Advogados Mineiros, nosso homenageado coordenou as discussões em
torno da reforma do Código de Processo Civil, procurando dinamizar e
flexibilizar a matéria, sem prejuízo do direito.

Deputado à Assembléia Nacional Constituinte de 1946, foi de sua autoria
substitutivo ao artigo 146 da Constituição, resguardando o patrimônio da
União sem colocar em risco o principio da liberdade empresarial. Atualmente,
quando a Nação se divide sobre a questão das privatizações, deveríamos
nele nos inspirar para conciliar o bem público com os modernos princípios
econômicos.

A reforma da legislação do inquilinato, a lei reguladora da ação popular e a
do condomínio e incorporações representam alguns dos temas com os quais
trabalhou no Ministério. Foi nesse tempo que ele formou Comissão de Alto
Nível encarregada de elaborar anteprojeto de reforma do Poder Judiciário.
Paralelamente, foi de sua iniciativa a lei que estruturou a Justiça Federal de
Primeira Instância. Finalmente, confirmando a sensibilidade em relação a
problema que, ainda hoje, é uma de nossas chagas sociais, editou a lei
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instituidora da Fundação do Bem-Estar do Menor.

Mas não se limita a esses exemplos o trabalho de Milton Campos em prol
da justiça e do bem público. Esse trabalho, aliás, foi todo pautado por correta
e precisa concepção do liberalismo. Liberal por excelência, Milton entendia
que essa tendência não implicava na liberalidade perdulária que favorece a
poucos e prejudica a muitos. Para ele, sem liberdade não havia justiça, mas
essa liberdade não podia ser objeto de abusos. Todos os campos, inclusive o
econômico, devem estar abertos às novas idéias e às iniciativas válidas, bem
como fechados às exceções e aos favorecirnentos específicos. Nos dias
atuais, quando tanto se discute a globalização inevitável, seria o caso de
refletirmos na concepção miltoniana: utilizemos da liberdade que a
globalização nos faculta para ingressar nos mercados externos e repilemos
com equilibrada inteligência os abusos que nos chegam desses mesmos
mercados. Seria essa a saída que Milton - mineira e sabiamente - iria
apontar-nos-

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, prestamos
sincera homenagem á memória de Milton Soares Campos, o mineiro liberal,
brasileiro patriota e democrata do universo. E só lamentamos que a
longevidade não lhe tenha permitido estar conosco. neste momento de
emoção. Não podendo saudá-lo como se aqui estivesse, o fazemos na
pessoa de seus familiares e amigos aqui presentes. A eles, a mensagem de
carinho e reconhecimento do povo mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Raul Machado Horta
Exmo, Sr. Presidente desta reunião, Deputado Bilac Pinto; Dr. Angelo

Oswaldo de Araújo Santos; Ministro Pimenta da Veiga; Dr. Ricardo Pimenta,
Senador José Alencar; Senador Francelino Pereira dos Santos; minha
mulher, Maria Regina; Dr. Roberto Borges Corrêa; Ministro Oscar Dias
Corrêa; familiares do homenageado; Deputados e ex-Deputados; Prof. Celso
Cordeiro Machado, Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais;
Dr. Celso de MeDo Azevedo; Dr. Carlos Elói Guimarães, ex-Presidente da
CEMIG; senhores e senhoras, reveste-se de significação singular a
comemoração do centenário do nascimento de Milton Campos nesta sessão
especial da nobre Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
proporcionando a recordação da vida parlamentar de quem devotou parte
apreciável de •sua existência ao exercício da representação popular. No
antigo prédio da Assembléia Legislativa, na Praça Afonso Arinos, iniciou
Milton Campos sua brilhante trajetória de membro do Poder Legislativo.
Constituinte mineiro de 1935, integrou a brilhante geração de homens
públicos que se tornou responsável, sob a direção de Abílio Machado, pela
confecção da Constituição do Estado de 3017135, definidora da organização
política de Minas Gerais dentro das linhas renovadas da Constituição Federal
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de 1617134. A Constituinte mineira reuniu homens públicos de valor, que
se projetaram, inicialmente, no cenário político do Estado e, mais tarde, no da
Federação, destacando-se, em referência ilustrativa, Milton Campos, Bilac
Pinto, Paulo Pinheiro Chagas, Tristão da Cunha, Abílio Machado, José Maria
Lopes Cançado, João Edmundo Caldeira Brant, Antônio Camilo de Faria
Alvim, José Bonifácio Lafayette de Andrada, Aluisio Leite Guimarães, Miguel
Batista, Eliseu Laborne, Ovídio de Andrade, numa referência aos que
construíram, no passado, a grandeza do Poder Legislativo de Minas Gerais.
Na Constituinte, ocupou posição eminente o Embaixador Afrânio de Meio
Franco, que pertencia à geração da Primeira República, quando exerceu
mandatos legislativos na Câmara dos Deputados, ocupou cargos de Ministro
de Estado, projetou-se na diplomacia internacional, participando da Liga das
Nações, cujo Conselho presidiu. O mandato de constituinte mineiro, que
preferiu ao de Deputado Federal, assinalou o encerramento da atividade
parlamentar de Afrânio de Meio Franco, cercado das atenções de seus
colegas mais moços, como Milton Campos, que fora seu aluno no Ginásio
Mineiro.

Relator-Geral da Comissão Constitucional, Milton Campos deixou
consignadas no texto que então redigiu, para encaminhar o Projeto de
Constituição ao Plenário da Assembléia Constituinte, as inovações
verificadas no estatuto constitucional do Pais. Revelando a acuidade do
publicista familiarizado com os grandes temas do direito público
contemporâneo, o constituinte mineiro registrou as transformações operadas
na concepção do federalismo brasileiro e convocou a atenção de seu pares
para as complexas funções do constituinte do Estado membro. Na visão
antecipadora que se recolhe na penetrante análise das novas tendências,
frisava Milton Campos a dupla atividade do constituinte estadual, "ao mesmo
tempo legislador e intérprete, com a função organizadora tolhida pelas
limitações constitucionais que lhe cumpre interpretar". Condensava, com a
felicidade da expressão e a notável densidade de seu raciocínio, o declínio
do federalismo dualista de 1891 e o inicio do federalismo expansivo, sob o
comando nacional das atribuições da União Federal.

Foi no exercício do mandato de Deputado Estadual que Milton Campos se
entregou a uma missão de concórdia, tão grata ao seu espírito, e da qual ele
sempre recordava, com visível satisfação, nas impressões que transmitia de
relevante momento de sua vida pública. Refiro-me à questão de limites entre
Minas e São Paulo, para cujo feliz desfecho concorreu com sua participação
nos trabalhos que encerraram um dissídio bissecular, juntamente com a do
Prof. Francisco Morato, o eminente Delegado do Estado de São Paulo, na
fraternidade indestrutível que une os dois grandes Estados da Federação
brasileira.
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O golpe de Estado de 10111137 interrompeu a vida pública de Milton

Campos, brilhantemente assinalada pela atuação na Constituinte Estadual de
1935 e na legislatura ordinária que lhe seguiu. Retornou ás atividades de
advogado, para exercê-las com intensidade e dedicação integrais. São desse
período pás-1937 as causas, as razões, os memoriais, os recursos e os
pareceres, redigidos a mão, com letra firme, em folhas praticamente sem
correção, evidenciando a fluência do expositor consumado, formando os
textos forenses, que se acumularam nas pastas de seu arquivo particular.

A retomada do processo político democrático reabriu-lhe a vida pública,
quando se elegeu Deputado Federal à Assembléia Nacional Constituinte de
1946, logo em seguida, nas eleições sucessivas de 1947, Governador do
Estado, Deputado Federal em 1954, Senador da República em 1958 e 1966.
Os mandatos legislativos na Assembléia Estadual, . na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal ocuparam o mais longo período de sua vida
pública, demonstrando a predominância do mandato parlamentar e a
brevidade dos cargos executivos.

A renovação do mandato de Senador, nas eleições de novembro de 1966,
permitiu a Milton Campos, dirigindo-se ao corpo eleitoral de Minas Gerais,
estabelecer a distinção entre a Revolução e seu processo, advertindo que "o
processo revolucionário há de ser transitório e breve, porque sua duração
tende à consagração do arbítrio, que elimina o direito, intranqüilfza os
cidadãos e paralisa a evolução do meio social".

Antevendo a duração do processo revolucionário, afastou-se do cargo de
Ministro de Estado da Justiça, pois "não se sentia com temperamento e
condições para ser o braço executivo que a Revolução reclamava". Deu
inestimável colaboração ao restabelecimento da ordem jurídica, que
justificara sua convocação pelo Presidente Castelo Branco. Atestam a obra
meritória de sua breve passagem pelo Ministério da Justiça a reativação dos
projetos de novo Código Civil e do Código de Obrigações; a elaboração dos
Projetos de Código Eleitoral do Estatuto dos Partidos Políticos; a Ação
Popular: a Reforma do Poder Judiciário, em proposta de emenda à
Constituição de 1946; a introdução da eleição direta na escolha de
Governadores e Vice-Governadores de Estados, entre outras relevantes
iniciativas que assinalaram sua presença no Ministério da Justiça. Ao concluir
a colaboração, resumiu sua gestão em palavras que exprimem a inalterável
conduta democrática, adotada ao longo da vida pública de incansável
defensor das liberdades e dos direitos fundamentais: "Fiz o que pude, e a
omissão que me possa ser censurada, foi tão-somente a de resistir a idéias,
planos e projetos que me pareceram incompatíveis com o ideal democrático".

A vida de Milton Campos desenvolveu duas características de sua rica
personalidade: a simplicidade e a coragem. Milton Campos sempre se
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manteve avesso à postulação de cargos, de posições e ao brilho da
notoriedade. Apesar dessa linha de retraimento, os cargos, as posições e a
notoriedade sempre o bafejaram, fazendo de Milton Campos um
predestinado.

No seu comportamento comedido e discreto, infenso ao alarde e à
ostentação, Milton Campos não temia as situações adversas e suportava os
riscos de suas idéias e convicções. E, no rumo do destemor, despontava a
coragem do lutador. Durante o Estado Novo, quando foram as liberdades
individuais abolidas e pairava sobre todos os cidadãos deste Pais o poder
autocrático do ditador, foi signatário e um dos inspiradores do "Manifesto aos
Mineiros", documento que exprimiu a inconformidade dos liberais com o
poder pessoal implantado nas instituições. Em outra quadra da história
republicana, quando vivíamos sob o império incontrastável do Ato
Institucional n° 5, que facultava a suspensão dos direitos políticos e a
sumária cassação de mandatos eletivos, sua voz levantou-se no Senado da
República, para censurar e discordar de ato dos Ministros militares, no
exercício anômalo da Presidência da República, que havia declarado a
vacância do cargo de Presidente da República, em razão da enfermidade do
Marechal Arthur da Costa e Silva, e, simultaneamente, subtraiu ao Vice-
Presidente da República, em cujo exercício se encontrava o ilustre mineiro,
Dr. Pedro Aleixo, a substituição que a Constituição prevê para os casos de
impedimento. Nesse dissídio, com a solução violenta e arbitrária, ergueu-se o
defensor da tolerância e o adversário do radicalismo.

E hora de terminar e de agradecer. Agradecemos ao Exmo. Sr. Governador
do Estado, Dr. Itamar Franco, a criação da Comissão Especial incumbida de
promover a comemoração do centenário de Milton Campos, em ato oficial
que dispôs sobre sua composição, finalidade e duração; ao Exmo. Sr.
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado,
a iniciativa desta reunião especial, para comemorar o centenário de
nascimento de Milton Campos, que mereceu o apoio dos ilustres Deputados,
signatários do requerimento, ao Exmo. Sr. Bilac Pinto, ora na Presidência, as
palavras que proferiu, exprimindo os sentimentos coletivos desta Assembléia
Legislativa; ao Exmo. Sr. Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das
Comunicações, o lançamento do selo postal comemorativo do centenário de
nascimento de Milton Campos; ao Exmo. Sr. Ministro Oscar Corrêa, velho
amigo e companheiro de Milton Campos, a sua presença nesta solenidade,
como orador oficial, cujas palavras ficarão para sempre gravadas em nossa
memória, credoras de nosso reconhecimento irresgatável.

Agradecemos às autoridades, aos Deputados, aos Senadores, aos
magistrados, aos advogados, aos amigos, aos familiares, aos parentes e a
todos os que vieram testemunhar, com sua presença, a fidelidade à memória
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de Milton Campos, na data histórica do centenário de seu nascimento.
Muito obrigado.

Apresentação Musical
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Coral

Vozes de Minas, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que
apresentará as músicas "Rosa Amarela", de Villa Lobos, e "Meu Erro", de
Herbert Viana, esta com arranjo do maestro Sérgio Canêdo, regente do coral.

-Procede-se á apresentação musical.
Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar à Sra. Maria
Regina Campos Horta, filha do homenageado, placa alusiva a esta
comemoração, com os seguintes dizeres: °A Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais formaliza em reunião especial a hómena gem sincera
e respeitosa do povo mineiro à memória do grande estadista Dr. Milton
Soares Campos, por ocasião do centenário do seu nascimento. Belo
Horizonte, 16 de agosto de 2000. Deputado Anderson Adauto, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Pimenta da Veiga

Exmo. Sr. Presidente, Deputado Bílac Pinto; Sr. Secretário Angelo
Oswaldo; Sr. Ricardo Pimenta; Srs. Senadores José de Alencar e Francelino
Pereira; Sra. Maria Regina Campos Horta; Sr. Roberval Borges, Diretor dos
Correios; prezado Prof. Raul Machado Horta; Sr. ex-Governador de Minas
Gerais Rondon Pacheco; Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-
Ministro da Justiça Oscar Dias Corrêa; Dr. Celso Mello Azevedo, ex-Prefeito
de Belo Horizonte; Dr. Carlos Elói, ex-Deputado desta Casa e ex-Presidente
da CEMIG; Deputado Odelmo Leão; Dr. Orlando Vaz, ilustre advogado; Sr.
Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas de
Minas Gerais; Prof. Aluízio Pimenta, ex-Ministro da Cultura; minhas senhoras,
meus senhores, inicialmente, desejo destacar a importância da homenagem
prestada pelos Correios ao ex-Governador Milton Campos. Esse ato, simples
como foi, na verdade reveste-se de grande conteúdo, porque procura
perenizar a memória do homenageado. A Empresa de Correios, grande
empresa nacional, a cada ano destaca algumas instituições e pessoas que
devem ser homenageadas com a edição de selos. Estou feliz porque, nesta
semana, é a segunda vez que venho a esta Assembléia, para participar de
uma homenagem. São dois grandes brasileiros: primeiro, Gustavo
Capanema. Hoje, Milton Campos.

Esse selo não fica restrito a Belo Horizonte, a Minas ou ao Brasil.
Certamente, correrá por vários países, e é uma pequena contribuição. E
dever de nosso Estado guardar o exemplo, a memória e os gestos do ex-
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Governador Milton Campos. Devo dizer que falar em um curto espaço,
espremido entre a erudição e o talento do Prof. Raul Machado Horta e, a
seguir, substituído nesta tribuna pela genialidade do Ministro Oscar Dias
Corrêa, deixa-me, sem dúvida, preocupado. Exatamente por isso, não
tentarei imitá-los, até porque conhecem o homenageado muito melhor do que
eu, já que ambos tiveram o privilégio de sua convivência pessoal.

Não tenho, portanto, nenhuma intenção de demonstrar originalidade. De
resto, é muito difícil falar de alguém da estatura de Milton Campos. Desejo,
assim, apenas destacar alguns fatos. O primeiro é a extensão de sua
personalidade. Não foi apenas - e já seria muito - Governador de Minas, mas
também um grande político. Foi, além disso, advogado, jornalista e pensador.
Destaco, de modo especial, a sua capacidade administrativa. Mas outros
também foram bons administradores, ocuparam posições como Milton
Campos e tiveram qualidades parecidas. Por que, então, sua personalidade é
tão destacada? Por que se transformou nessa referência em nosso Estado?
Certamente, são muitas as razões, mas vou aqui mencionar, segundo meu
juízo, três delas, que terão robustecido esse destaque: a correção e
integridade de seu caráter, a eficiência administrativa no Governo do Estado
e, sobretudo, algo que aprendi, desde cedo, ser atributo indispensável aos
grandes homens públicos: a coragem pessoal. Milton era ameno no trato,
mas revelou, ao longo de sua vida, atos de grande coragem pessoal. Poderia
citar vários, mas vou me ater a alguns poucos. Um deles foi aqui mencionado
pelo Prof. Raul Machado Horta e se trata do fato de, em tempos difíceis do
regime militar, ousar divergir. Divergiu pela ação, às vezes, pelo silêncio, e
construiu algumas afirmativas como a seguinte: "Foi por isso que divergi do
Al-5 e, com maioria de razão, de sua conseqüência, que foi o Al-12". Hoje
parecem palavras fáceis, mas quem viveu aquele arbítrio sabe a dificuldade
de pronunciá-las naquele instante. Mais adiante, nesse mesmo
pronunciamento, disse ele: "Deixou-se á margem a chamada classe política,
mas é inútil tentar proscrevê-la, pois ela existe hoje e existirá sempre".

Mas quero, ainda, referir-me ao episódio de sua candidatura à Vice-
Presidência da República. Quero fazer dois registros de situações ocorridas
no curso da campanha, Senador que era por Minas, disputando a eleição
com João Goulart. Um é, certamente, do conhecimento público, mas o outro
talvez tenha sido ouvido por poucas pessoas. O primeiro deles ocorreu
quando Milton Campos afirmou que, se perdesse a eleição para a Vice-
Presidência em Minas Gerais, deixaria o Senado, porque interpretaria a
posição do eleitorado mineiro como uma negativa do mandato que havia
conquistado. Tive o trabalho, há muitos anos, de ir, para resolver uma
discussão que surgiu em torno desse assunto, à biblioteca da Câmara dos
Deputados, a fim de verificar a exata votação de Milton em Minas. Ele
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ganhou aqui e, por isso, manteve-se Senador. Mas não apenas disputou a
Vice-Presidência, mas também colocou em jogo seu próprio mandato de
Senador.

Nesse mesmo episódio, ouvi algumas palavras de alguém que sempre
prezei muito e que foi contemporâneo de Milton Campos e seu adversário
político, mas que tinha por ele profundo respeito: meu pai. E, nessa mesma
eleição para a Vice-Presidência - jamais esqueci -, em nossa casa, aqui em
Belo Horizonte, meu pai disse, numa reunião de família: "Melhor seria que,
nessa eleição, ganhasse a UDN". Ele, fundador do PSD, referiu-se desse
modo à eleição, porque concluiu que seria melhor para o Brasil. Milton tinha
essa capacidade, superava até as arraigadas diferenças partidárias daquela
época.

Para ainda dar uma palavra sobre a eficiência administrativa de Milton
Campos, agora, com tantas publicações e notícias a respeito dessa figura
extraordinária, estive analisando seu governo, tempo que não pude
acompanhar, mas que vejo agora pelos olhos da história, e constatei algo
que deve ser proclamado: a clara evidência da visão moderna do
administrador Milton Campos. Ele planejou o Estado, compreendeu, desde
aquela época, o que se defende hoje: que o Estado deve ser ágil e mantido
dentro das responsabilidades fiscais. Por isso esta homenagem que quero
fazer a ele, concluindo com um pensamento que me parece muito
interessante: Milton Campos foi um destaque em sua geração, que não foi
uma geração qualquer, mas das mais brilhantes que Minas produziu e que o
Brasil conheceu. Uma geração que, além dos nomes citados, era composta
de Gustavo Capanema, Gabriel Passos, Francisco Negrão de Lima, Mário
Casassanta, Abgar Renault, João Alfonso, Ciro dos Anjos, Afonso Arinos de
Meio Franco, Emílio Moura, Pedro Nava, Rodrigo Meio Franco de Andrade.
companheiros de geração, entre outros, como o Dr. Celso Meio Azevedo,
muito mais moço, e o Governador Rondon Pacheco. Notável foi a definição
que fez dele Carlos Drummond de Andrade, seu companheiro de geração.
Disse dele, numa definição primorosa: "Milton Campos foi o orientador
involuntário e despretensioso da nossa geração". Essa é a verdade. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Angelo Oswaido de Araújo Santos
Sr. Presidente desta sessão especial, Deputado Bilac Pinto, Srs.

Senadores, ex-Governadores de Minas Gerais, Ministro das Comunicações,
Pimenta da Veiga, familiares do Governador Milton Campos, senhoras e
senhores; é com emoção que represento o Governador Itamar Franco. Trago
a saudação do Governador de Minas, do homem público Itamar Franco, em
homenagem a seu antecessor no Palácio da Liberdade e no Senado da
República. 0 Governador Itamar Franco estará, na sexta-feira próxima, dia
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18, em Ponte Nova, na Câmara Municipal, a fim de celebrar, com os
contemporâneos de Milton Campos, essa marca tão forte na história do
nosso tempo. Milton Campos nasceu no último ano do século XIX, e, agora,
ao encerrar-se o século XX, podemos ver nele um dos homens que
souberam construir essa centúria, uma das personalidades que marcaram o
século que chega ao fim e uma contribuição generosa, das mais altas que
Minas Gerais deu ao Pais.

A figura intelectual de Milton Campos, a sua participação na vida cultural do
País e o enriquecimento político que trouxe à vida pública fizeram com que o
Governador de Minas não só criasse a Comissão Especial do Centenário de
Milton Campos, presidida pelo jurista Raul Machado Horta, por inspiração do
nosso caríssimo José Bento Teixeira de Sales, mas também, por inspiração
do Senador Murilo Badaró, criasse a Comissão do Centenário de Gustavo
Capanema. Em uma semana de 1900, tivemos o nascimento desses dois
grandes homens públicos mineiros: no dia 10 de agosto, Gustavo Capanema,
e, no dia 16, Milton Campos.

O Governador decretou, ainda, que 2000 é o ano da cultura de Minas
Gerais. E interessante que esses dois grandes homens públicos, esses
servidores permanentes e obstinados da causa pública, que se destacaram
pela moralidade, mesmo hoje, quando parecem divindades da mitologia
antiga, já que há uma desfiguração do universo político e uma
descaracterização da figura do homem público e do estadista, são também
enaltecidos pelo papel que tiveram na cultura do País. Sem contribuir para a
cultura, as pessoas não permanecem. Ainda que tenham empreendido
grandes obras de pedra e cal, ainda que tenham construído grandes
empreendimentos, ainda que tenham exercido com probidade a vida pública,
é pela cultura que as pessoas se constroem como personagens da história,
porque a história é plenamente cultural. A história é matéria viva da cultura.

Milton Campos, mais do que ninguém, se inscreve na história do nosso
País, porque sempre a compreendeu, interpretou e viveu com uma
perspectiva cultural, compreendendo de onde estávamos vindo e para onde
deveríamos ir, de acordo com as lições do espírito de Minas, que tão bem
representou e continua a representar como uma das maiores expressões da
nossa consciência, do nosso pensamento e da nossa realização como
parcela fundamental, fundadora da civilização brasileira. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Oscar Dias Corrêa
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia, Ministro das Comunicações,

Secretário da Cultura e representante do Governador do Estado, eminentes
Senadores, ex-Governadores, demais membros da Mesa, Regina, Lidia e
Maria Vitória, filhas diletas de Milton Campos, netos, bisnetos, familiares,
demais autoridades, Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais,
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Sr. Presidente; há mais de 50 anos, precisamente em 1711147, era eu o
primeiro orador a ocupar esta tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, então com poderes constituintes após a redemocratização do
País. Com a mesma renovada emoção, com a mesma unção cívica, a ela
retorno, tendo um ponto superior de confluência: àquela época, era Milton
Campos o primeiro Governador eleito do Estado após a ditadura, e hoje
celebramos o primeiro centenário do seu nascimento e sua consagração na
história.

Minas Gerais está presente neste cenáculo maior de seu povo, esta
Assembléia, que abriga os que podem, legitimamente, falar, para um culto
que nenhuma vez antes se celebrou: o centenário de um cidadão de Minas e
do Brasil, figura emblemática de seu tempo e sua gente, a qual aqui, agora,
pelo sempre, homenageamos: Milton Campos.

E este, por isso mesmo, momento pinacular de nossa história
contemporânea: consagramos o homem probo, que fez da vida o exercício
permanente, árduo e sereno da compreensão e da tolerância, a busca
incessante do equilíbrio entre a liberdade e a autoridade, a conjunção entre a
liberdade e a igualdade, o respeito aos direitos do cidadão, para que não se
sentisse, nunca, inferior ao Estado, nem este se constrangesse de exigir dele
a parcela necessária ao bem comum como dever a cumprir.

O significado transcendente desta solenidade é que ela dificilmente se
repetirá, à falta de quem lhe empreste o vulto à celebração: porque Minas só
nos deu, em nossa história, um Milton Campos, como arquétipo que definisse
essas virtudes e sinalizasse esses rumos.

E, aliás, estranho e peculiar como pôde alcançar a unânime consagração
dos contemporâneos, participando das atividades públicas, intensa e
decididamente, e como sua atuação pôde merecer de todos o
reconhecimento pelas qualidades de honradez, decoro, equilíbrio, tolerância,
compreensão, civismo, quando a atividade política é naturalmente excludente
e contraditória das unanimidades, e marca fundamentalmente os contrários, a
ponto de os ver como adversários, quando não como inimigos. Como é
estranho que os radicalismos da vida política, por mais democraticamente
travada, e entre os mais preparados e argutos contendores, a qual sempre
deixa um travo amargo nos que se batem, tenha poupado esse varão, de tal
forma, que, hoje, ao celebrarmos o centenário, possamos traçar-lhe o perfil
exato e superior, não no julgamento dos que gozaram do seu convívio como
amigos, colaboradores, companheiros ou seguidores, mas, melhor ainda, dos
que com ele preliaram, venceram ou foram vencidos, e se renderam todos à
evidência de virtudes tão humanas, que, paradoxalmente, são humanamente
raras de encontrar.

Em Milton Campos uniram-se forças intimas de coração e espírito que lhe
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deram à vida contornos inusuais: fez seu destino sem correr para o êxito,
sem atropelar concorrentes, sem ferir contendores, sem fugir à luta, sem
desmerecer o vencedor nem tripudiar sobre o vencido, sem fraquezas. que
não as conheceram o corpo e o espirito, sem vanglória, que não ambicionou
ouropéis: numa seqüência de vida que enfrentou tempestades sem temor,
calmarias sem impaciência, ataques sem revolta, desafios sem recuo,
dificuldades sem tergiversação; de tal modo que o estudo de sua vida pode
servir de rumo à decifração do século no qual viveu os menos de setenta e
dois anos que dedicou, inteiramente, a Minas e ao Brasil. Nesse período, o
sol o viu primeiro, como diria D. Francisco Manuel de Mello ("Epanaphoras de
Vária História Portuguesa", p. 213): 'De aqui vejo que os postos grandes
corressem para vosso cuidado, antes que vós para sua pretenção. Desta
maneira costuma o sol tocar primeiro os montes mais altos, sem que se
queixem os vales, de que depois lhes amanheça".

Nascido em 161811900, começava com o século a vida. Filho do depois
Desembargador Francisco Rodrigues Campos e de D. Regina Marfins Soares
Campos, viu cedo a luta modesta e sofrida do pai na labuta judiciária, até
atingir a Presidência do Tribunal da Relação de Minas Gerais, que honrou.
Milton mesmo o diria ao visitar, como Governador, a Corte, em 271311947:
"Foi à sombra desta mansão da justiça que formei minha personalidade:
começava a minha adolescência quando meu pai entrou nesta casa, para só
se retirar arrebatado pela morte em pleno trabalho, após um quartel de
século de exercício neste Tribunal, onde ocupou esta alta cadeira, agora
honrada por V. Exa., Sr. Presidente".

Terminado o curso na Faculdade de Direito de Minas Gerais, como orador
da turma, e trabalhando como funcionário da Estrada de Ferro Oeste de
Minas, iniciou-se na profissão, em Boa Esperança, em 1923. E, em 1924,
transferia-se para Belo Horizonte, onde, em 1925, seria diretor da sucursal de
"O Jornal", dos "Diários Associados".

Começou, ai, a firmar-se sua reputação de grande advogado e jurista, tanto
que em 1932 era nomeado Advogado-Geral do Estado.

Mas o serviço do povo o chamava, e em 1933 era escolhido membro do
Conselho Consultivo do Estado e, em 1935, Deputado à Assembléia mineira,
que votaria a Constituição desse ano, sendo Relator-Geral da Comissão
Constitucional. Nesse mesmo ano e nos seguintes, chefiou a Delegação de

o Minas Gerais na Comissão de Limites Minas-São Paulo, o que comprova a
alta conta em que o tinham os meios jurídicos do Estado.o	Consultor Jurídico da Caixa Econômica Federal (194011944), Presidente do

o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - minha carteira de
advogado é assinada por ele - e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais,
em vários exercícios, em 1943 colaborava no "Manifesto dos Mineiros",
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documento com que os mineiros conclamavam o País á restauração do
Estado democrático e forçavam o ditador à convocação das eleições que o
reconstituiriam, entre nós, quebrado pelo golpe de 10111137.

Pode-se fazer a inusitada experiência de ver o século XX através da vida
de Milton Campos, e nos adimiramos como a evolução dos tempos pareceu
seguir o rumo e o destino desse homem invulgar.

Nascendo o 1900 sob a inspiração da luta ideológica que a doutrina de Karl
Marx opusera ao ideário liberal, na reação contra o individualismo que
radicalizara na exploração do trabalho, exorbitando, por sua vez, na pregação
do predomínio da ação estatal, em pouco a chama liberal via-se consumida
pela acerba disputa entre, de um lado, os que pretendiam o domínio
incontrastável do Estado, quer os coletivistas da URSS, quer os nacional~
socialistas, sobretudo da Itália e na Alemanha; e, de outro, os que aspiravam
fosse ele a instituição da sociedade dos cidadãos livres, fugindo da opressão,
tanto dos demais cidadãos como do seu próprio poder.

Essa disputa encheria o século, até quando entenderam todos o que os
liberais haviam previsto e proclamado: que a liberdade era bem inestimável
que nem a sociedade poderia retirar dos homens, menos ainda o Estado, que
a institucionalizara; mas não haveria de exacerbar-se, sob pena de servir de
perdição à própria liberdade e à sociedade. Pois a Milton Campos marcaria a
permanente preocupação com os direitos humanos, de que o século faria a
grande bandeira, que Milton empunhara como "causa predileta", como o
disse Gustavo Capanerna.

Em 15112147, no Congresso dos Trabalhadores, afirmaria Milton de forma
lapidar:

"A justiça, que é a virtude última para a qual tendem as boas ações
humanas, tem como seu principal fundamento, a idéia de igualdade. Dai
poder-se dizer que os dois pontos de atração da democracia moderna, para
os quais se dirigem todos os nossos esforços, são a liberdade e a igualdade.
Nenhuma doutrina tem o privilégio dessas idéias Podemos dizer que elas
constituem uma indeclinável inspiração da fé cristã, que é o ambiente
espiritual em que se forma o coração e o espírito dos brasileiros. Procuremos
atingir o equilíbrio entre esses dois ideais e fujamos do risco de atingir um
com esquecimento do outro. Só a conjugação de ambos em sistema de
justiça é que poderá eliminar a opressão entre os homens.

Sem a liberdade cairemos na opressão política. Sem a igualdade
consolidaremos a opressão económica. Num e noutro caso estará esquecida
a pessoa humana e a democracia falhará na sua missão".

Milton vislumbrava a justiça social na consagração da liberdade com
igualdade, consubstanciando-se no estado democrático, que ele gostava de
resumir naquele inigualável pensamento de Alain:
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"En empéchant chaque jour d'ajouter une pierre à Ia Bastille, on

s'épargne Ia peine de Ia demolir". Impedindo que a cada dia se ajuste uma
pedra na Bastilha poupar-nos-emos a pena de a demolir.

Dir-se-ia, porém, que, professor de ciência política, se omitiria na realização
do pensamento político. Não.

Como se estivesse a ouvir o aforismo de Comte, prevendo para agir -
"science, d'oú prévoyance, prévoyance, d'oQ prévoyance, prévoyance, d'oCi
action", antes de qualquer outro, entre nós, deu-nos ele o modelo do
planejamento democrático descentralizado, que a economia moderna
consagraria, e que a própria Constituição de 1988 inscreveria como norma,
no art. 174, ao se referir ao planejamento determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado: assumindo o Governo do Estado de Minas
Gerais, lançou o Programa de Recuperação Econômica, cumprindo
experiência nova, entre nós, de planejamento com liberdade, que deu frutos
valiosos: a retomada da ação governamental, com o Estado participando,
junto com a iniciativa particular, da atividade econômica, estimulando os
aspectos que concretizavam o interesse geral.

Milton espelhou o século, para confirmar, basta lhe seguirmos a vida. O
século foi o da defesa dos direitos humanos, na luta contra a intervenção
estatal incontrolável. Pois Milton, quando não se haviam ainda apagado os
clarões do incêndio da Segunda Grande Guerra, os defenderia na
Constituinte de 1946, dele partindo o substitutivo que redundou no art. 146 da
Constituição de 1946, consagrando os limites à intervenção do Estado, o que
o Desembargador José Duarte, nos seus "Comentários", resume, e o próprio
Milton transcreve no discurso de Araxá, em 2417149:

"Se na ordem econômica a amplitude da intervenção não estiver limitada
pelos direitos e garantias individuais, criaremos o risco de suprimir a
liberdade sob pretexto de assegurar a igualdade social. Pedindo escusas por
usar do conceito de antigo publicista, preferiria que existisse igualdade na
liberdade e não a igualdade na opressão".

E diria, em síntese admirável, que à liberdade juntou-se a busca da
igualdade, conduzindo à justiça social: "Representa a inspiração suprema,
porque tende a eliminar as desigualdades iníquas, a atenuar as diferenças
das condições e criar um nivelamento inicial capaz de oferecer a todos as
mesmas oportunidades. A livre iniciativa é um reflexo do princípio de
liberdade, sem o qual o indivíduo, oprimido nos seus movimentos legítimos,
acaba por anular seus impulsos fecundos e reduzir-se a unidade automática,
vazia da divina essência que o enobrece. A valorização do trabalho é o
honesto reconhecimento de um dado do mundo moderno, que, retificando a
idéia de propriedade como fonte exclusiva de direitos, incluiu também o
trabalho como base da ordem jurídica e titulo legítimo para conquista dos
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bens da vida".

Idéias e anseios que, mais tarde, em 1948, se consagrariam na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, floração magnífica do sacrifício de
gerações.

Milton, aliás, explica sua vocação liberal pelo próprio clima que Minas lhe
deu ao nascer. Dizia ele, em 13110/47, na Associação Brasileira de
Escritores, seção de Minas Gerais: "Bem sabeis que em Minas o culto da
liberdade não é um rito convencional ou uma recomendação do protocolo
democrático, mas uma inspiração do povo e da nossa tradição política. Se
um dia empalideceu em Minas a chama desse ideal, foi uma transição breve
e ao arrepio das irresistíveis inclinações de seu povo".

Ou, como cita José Bento Teixeira de Sales, no livro admirável que lhe
consagrou, repetindo Edgard da Mata Machado (p.Xl): 'O liberalismo mineiro
existe efetivamente não como partido ou doutrina política, mas como índole,
temperamento e vocação. Não é o liberalismo das frases sonoras, atmosfera
da incultura e veículo da demagogia. Para esse, realmente, é possível que já
não exista lugar no mundo moderno. Não é o romantismo politico, cujas
abstrações fogem aos quadros da realidade".

Mas, ao lado das preocupações político-econômicas, ainda que, no fundo,
éticas, como essa, as preocupações éticas, propriamente, não o
abandonariam, impondo-lhe a pregação do "governo mais da lei do que dos
homens, com a impessoalidade que assegure o clima de serenidade e
compreensão, no qual o exercício dos direitos não se embaraça pelo espírito
de facção e antes se facilita pela certeza da justiça".

Para isso, nada contribuiria mais do que sua compreensão e tolerância,
essenciais à conquista do regime democrático.

Diz ele: "Não poderemos realizar essa conquista senão fazendo tudo
quanto for possível para que a sincera prática desse regime convença o povo
de suas vantagens e o consolide definitivamente, em todos os espíritos. De
minha parte, procuro dar um exemplo de total compreensão e absoluta
tolerância para que, compreendendo e tolerando, possa eu ser justo e assim
cumprir o meu dever para com os concidadãos. Praticando a tolerância, não
procuro apenas me inspirar naquela caridade do espírito a que se referia o
ensaísta, mas vou além, porque considero a tolerância não apenas como um
atributo ou como uma virtude do homem, mas também como um método de
ação, único método de ação capaz de assegurar superiormente e em clima
de verdadeira dignidade a convivência dos homens".

Evidentemente, nessa mesma linha, a busca da moralidade pública haveria
de ser objetivo da ação governamental.

Lembrou-o, citando o inolvidável Abgar Renault, com autoridade, ao repetir:
"Governar, porém, não é apenas administrar: é também educar. Com  efeito,
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já que o governo ou o Estado constitui o mais enérgico dos processos
assistemáticos ou difusos de educação, governar é estabelecer, por meio da
educação ministrada pelo exemplo, a atmosfera de liberdade, de justiça e de
rigorosa moralidade, sem a qual o Governo, por mais eficaz ou realizador,
como hoje amam dizer, decai da sua altitude e da sua missão".

E, referindo-se à virtude, ele a resumia em conceito seguro: 'Eis como a
virtude não é apenas uma elegãncia dos homens e dos povos, ou um adorno
das nações para dar brilho à sua história, E, antes, um processo de defesa
da República e uma condição de sua sobrevivência. Se ela não habita no
povo e nos seus dirigentes, é inútil golpear os déspotas, porque o despotismo
sobrevive no clima propicio que lhe vem da ausência de virtude.

Não há nada mais característico da virtude do que a dignidade, que é sua
imagem e lhe serve de medida. A dignidade não está no fulgor das
aparências, nas honras exteriores, nos gestos de encenação. E um
movimento de consciência, que ordena o comportamento segundo uma firme
escala de valores, fora da qual o triunfo não tem sabor e a vitória é uma
humilhação. Desse modo, a crise de dignidade subverte as hierarquias
naturais, elimina a lógica das coisas e traz ao mundo esse desregramento
que o transforma no caos moral dos nossos dias.

Assim, haveria de fundar-se na legitimidade dos mandatos, que
assegurariam a legitimidade da representação do povo, garantia da cidadania
e da realidade do regime democrático. Dai a busca da legitimidade dos
pleitos, a começar na estrita legalidade do processo e na correção da
disputa.

Esses mesmos princípios sustentaria, Brasil afora, como candidato à Vice-
Presidência da República, com Juarez Távora, em 1955, e com Jânio
Quadros, em 1960.

Só assim teríamos o renascimento democrático que se impunha e a que se
referia em discurso aos membros da Assembléia Legislativa, em 2313150: "Há
crise nas instituições, porque elas se baseiam nos partidos, que se
movimentam, e os partidos, seja pela sua multiplicidade, seja pela
improvisação com que se constituíram, reclamam revisões e retificações na
sua estrutura e nos seus programas, como de retificações e revisões
necessita a própria organização nacional".

Dez anos mais tarde, contribuiria eficazmente com o seu Projeto n° 38160,
no Senado Federal, em que propunha sistema misto de votação distrital,
buscando obviar aos males já detectados na experiência republicana,
sobretudo nos últimos pleitos. Entre esses, a corrupção, que maculava o
regime, e a que ele se refere lembrando os "deputados de enxurrada", de que
falava o Marquês do Paraná, afirmando Milton que "limitada a área de
incidência da compra de votos", "as resistências podem surgir com mais
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eficácia, sobretudo se se arregimentassem os homens de bem do lugar. A
vigilância será mais viva, maior o escândalo e mais terrível a desmoralização
dos que participarem da corrupção". (Justificativa do Projeto de Lei n° 38, do
Senado, de 25111160).

E o destino lhe reservaria o privilégio de, Ministro da Justiça, enviar ao
Congresso a mensagem com o projeto de lei eleitoral, que se converteria na
Lei n° 4.737, de 1517165, que ainda hoje nos rege, com as alterações
conjunturais a que foi submetida.

Todos os nossos problemas, locais e regionais, urgentes e dramáticos ou
crônicos e recorrentes, tiveram nele a visão premonitória que os fatos, muito
depois, confirmariam.

Se não podemos recordar todos os que lhe mereceram a visão profética,
tome-se um que está na ordem do dia, em termos de inacreditável
demonstração de falta de autoridade e de desrespeito à lei, com clara ofensa
a direitos impostergáveis, na quebra de seus fundamentos: a reforma agrária,
diante da qual nos vemos temendo, vacilando, oscilando, recuando,
tergiversando, enquanto os pregoeiros da desordem ostentam e dominam.
Pois em 818162, no Senado, Milton, que vivera a experiência do Governo
mineiro, apresenta projeto que, com base em estudos de comissão
anteriormente formada, elaborara, e começa com esta afirmação, que parece
dita para hoje: "Muito se fala em reformas, mas não se tem feito o necessário
para que elas sejam, realmente, promovidas em nosso Pais".

E conclui seu discurso no Senado, em 818162, segundo transcrição de
Murilo Badaró, no seu recente e meditado estudo sobre Milton: 'E
reconhecida a imperiosa necessidade de se dar nova estrutura agrária ao
Pais, consagrando-se, ao lado do direito individual da propriedade, o
condicionamento do seu uso ao bem-estar social. São esses os termos em
que a Constituição claramente coloca o problema, e outro não é o sentido
reclamado pelas inquietações da hora presente. De um lado, o interesse
nacional pela produtividade da terra, que precisa ser explorada de maneira
mais racional e econômica. De outro, o imperativo democrático da
acessibilidade da terra a maior número depessoas, para que esse bem
comum em sua natureza não seja um privilégio de poucos, mas se distribua
racionalmente, sob as inspirações da justiça, como elemento de trabalho e
benefício coletivo".

Murilo Badaró acentua: "Lidas agora, essas palavras, proferidas há quase
meio século, impressionam pela atualidade". E continua a citação: "Essa
dupla finalidade faz da reforma agrária condição essencial ao nosso
desenvolvimento e autoriza a expectativa de que se inicie, com ela, um
período de intenso progresso de nossa agricultura, quer no que se refere à
produção da terra, quer no que respeita às melhores condições de vida dos



rÃ,,

407
trabalhadores rurais. Uma reforma agrária que não seja paliativa nem
espoliativa, eis o que orientou o grupo de trabalho".

Com a advertência que se haveria de repetir hoje: "Precisamos ter os pés
na terra. As reformas são necessárias, mas não em delírio, e sim com o
necessário bom-senso, que se faz preciso para que correspondam ao anseio
real do País, e não a planos ideológicos que servem para a implantação de
idéias, mas não para o beneficio da realidade nacional".

Pois novamente o destino escolheria Milton para, em 1964, enviar ao
Congresso Nacional, em nome do Governo Federal, o Projeto do Estatuto da
Terra, a mais notável contribuição efetiva, real e legal à reforma agrária no
Pais, única que, na verdade, representou avanço e não pirotecnia
demagógica, contribuição séria à solução do problema, ao se transformar no
Estatuto da Terra (Lei n°4.504, de 1964).

Ainda cuidando de outro mal de que temos padecido - a mania invencível
das reformas da Constituição - que, podemos afirmar, mais se parecem
medidas provisórias de "quorum" especial, pois só falta que o próprio
Presidente da República as faça e promulgue, vem-nos à mente a lição de
Milton falando aos constituintes mineiros de 1947, discurso que ouvi, no
Palácio da Liberdade: "Se, por um lado, a preocupação esquemática de
depurar a Constituição do que não for constitucional pode torná-la ineficiente
como instrumento de governo, impermeabilizando-a à trepidação da vida
social e política, por outro lado, a extensão de suas disposições aos
problemas efêmeros e às minúcias inconstantes é incompatível com os
objetivos de duração que caracterizam as cartas fundamentais. Nem rigidez
demasiada nem excessiva flexibilidade, para que a obra lenta da aplicação e
da interpretação construtiva possa adaptar sabiamente a lei básica, sob o
indesviável império das circunstâncias, às imprevistas mutações do tempo e
às correntes caprichosas da vida dos povos". Foi lição que o Brasil não
aprendeu, sofrendo hoje as incontinências do furor constitucional izante, que
nos fere fundo e desestabiliza a ordem jurídica.

Outro mal gravíssimo, que agora, mais do que nunca, nos desmoraliza, a
impunidade, coroando a corrupção, desestimulando as boas vocações e
destruindo a ordem moral, já o preocupava; e certa vez, falando-lhe a
respeito, me disse: "O Brasil precisa de Ministério Público".

Que vemos agora, pois? Precisamente, com a atuação do órgão fortalecida
pela constituição de 1988, que o reconhece e proclama "essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127) , o
combate à corrupção e à impunidade ganhou força e efetividade. Se não se
aprovam os excessos, desvios e abusos que, infelizmente, ainda se cometem
nessa fase inicial de adaptação aos novos poderes revigorados, e sob os
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holofotes da midia, que provoca vaidades, açula-se o estrelismo e facilita-
se a ideologização, é inegável que sua atuação severa, correta, honesta e
prudente trará para o Pais e o regime democrático os benefícios que
assegurararão a normalidade da vida pública, a regularidade do exercido da
administração e a defesa do património moral e material da Nação.

Ainda aqui, e como sempre, Milton viu antes, muito antes de todos os
contemporâneos.

Mas, Sr. Presidente, mui de estudo, deixei de falar sobre alguns temas que
foram preocupação de Milton Campos, para os quais traçou rumos e
soluções, e que, irresolvidos, ainda, pela incompetência ou inapetência dos
nossos homens públicos, continuam como obstáculo a que o País seja a
habitação feliz da nobre gente que o sonha grande e livre. Não pude senão, e
disso humildemente me penitencio, lembrar alguns pensamentos seus,
dentro do imenso ideário que nos legou.

E que Milton Campos é, em nosso País, dos poucos homens públicos que
podem ser lembrados pelas idéias que defendeu e buscou realizar, pelos
conceitos que emitiu e procurou concretizar, pelos ideais que propugnou e
lutou para efetivar.

Milton viu - como sempre, antes dos outros - a linha do futuro e, para
alcançá-lo, buscou os melhores do seu tempo, que com ele colaboraram,
ativa e desinteressadamente, na realização dos anseios coletivos. Se não
logrou a concretização dessas soluções, é que nem sempre a compreensão
dos contemporâneos lhe acompanhou a visão.

Por isso compreendo hoje, e explico, e justifico, o pseudoceticismo de que
se marcam muitas de suas proposições, e a ironia que se lhe atribui sempre,
ainda que como "verve sem maldade", irradiando-se naquele difícil sorriso
que, algumas vezes, lhe vi no rosto sereno inundado pela vivacidade da
resposta.

Explico e justifico: Milton, vendo os fatos que todos viam, antevia-lhes as
conseqüências que os outros, em geral, não viam, nem mesmo previam. E
não podia sopitar sua reação enquanto os outros não lhes pressentiam os
efeitos próximos ou longínquos. Foi, assim, o cidadão modelar do século.

Some-se a isso a grandeza da figura humana que se há de colocar em
plano superior, no lar cristão e mineiro que O. Dea santificou com a graça, o
afeto, a dignidade e a firmeza, e ao qual Lydia agregou Abílio, que, após
cumprir nobremente sua missão, partiu; Regina conjugou Raul, que honra e
dignifica Minas ante o Brasil; e João Cláudio, que conduziu Herminia, serviu
ao bem comum e nos deixou; mais Luiz e António, cedo e dramaticamente
retirados do nosso convívio; e Maria Vitória, que conosco os relembra, na
tristeza da ausência.

Coroando-lhe a figura, a humildade e a compreensão quanto às falhas
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alheias, a permanente busca da convivência, a inesgotável reserva de
tolerância, novos motivos para o sorriso contido no rosto aberto e franco.

Este o Milton Campos que marcou o século: que em 1920 corria a Palmira
(hoje Santos Dumont) para homenagear Rui Barbosa, o ídolo e o símbolo,
que ali se recolhera, excluído da recepção ao Rei Alberto; Milton, que dai em
diante foi a síntese do pensamento e da ação do seu povo, até o momento
em que a sagrada terra mineira lhe recebeu o corpo exânime, em 1611172.

Milton foi Minas Gerais: nem o arroubo de muitos, nem a pasmaceira de
alguns, nem o ímpeto de vários, nem o retraimento de outros. O mineiro, com
as virtudes e grandezas da terra, preocupado com as falhas e dificuldades da
gente, disposto a lutar para que todos se integrassem na vida e na cidadania,
a serviço do Estado e do Pais.

No conjunto, nenhum lhe terá igualado os serviços prestados, o exemplo
deixado, a lembrança imorredoura, o modelo inexcedível de sobriedade,
prudência, tolerância e sabedoria.

Por isso, neste ano, tantos se dispuseram a analisar-lhe aspectos da vida e
da obra, que hoje apenas debuxo, como croqui do retrato que os estudos de
todos compuseram e que a história já ratificou, no modo como a ele se
referem outras grandes figuras de nosso Pais que o conheceram: Gustavo
Capanema, que, com ele, neste 2000, comemora o centenário de uma
grande vida a serviço de Minas e da Nação, lembra em Milton: "A coragem, a
bravura e a firmeza com que Jesus se conduzia em todas as circunstâncias,
mas tudo isso misturado de tal serenidade, brandura e humildade,
disfarçando e escondendo aqueles dons fortes, que a imagem que sempre
ficava era a da mansidão".

Carlos Drummond de Andrade, tão citado, apregoava que 'ele foi o homem
que a gente gostaria de ser"; e Nelson Carneiro, que "ele foi o melhor de
todos nós"; o que João Camilo de Oliveira Torres expressava chamando-lhe
"o mais nobre dos mineiros", e Vivaldi Moreira dizendo dele: "Milton, o único".

Carlos Castelo Branco, que o viu de perto desde o tempo em que,
estudando em nossa Faculdade de Direito, o seguiu e admirou, afirma que
ele foi "a maior figura de homem público e de cidadão que conheci".

E para completar, a palavra insuspeita de outro grande, Eugênio Gudin, pai
da moderna economia brasileira, espírito universal, escrevendo: "Pode-se
dele dizer como Anatole France disse na inauguração da estátua de Renan:
"II était vertuex dela façon Ia plus rare; ii était avec grace.. li cherchait tous
se moyens de sé faire pardonner sa supériorité. ("Ele era virtuoso, da
maneira mais rara e com bondade ... Procurava todos os meios de pedir
perdão por sua superioridade").

Por isso aqui nos reunimos hoje, e, na minha voz marcada pela emoção,
vos recordo aquele que foi o arquétipo, o guia, o modelo em quem nos
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miramos, e que, ainda agora, nos conduz pelo exemplo.

Milton Campos pertenceu a uma geração de grandes homens, período
áureo da história republicana: escritores, homens cívicos, servidores da
Pátria. Foi tão digno deles, que todos o consideraram sempre o melhor de
todos. E eles foram todos os melhores de nós, que só lhes somos sucessores
na honra de os termos conhecido e admirado.

Cabe-nos, lembrando-lhe o exemplo, indicá-lo aos de agora e aos de
depois, para que se mirem nele e o sigam, para que lhe aprendam a lição e a
realizem.

Só isso propiciará ao Brasil o futuro que Milton Campos lhe desejou, lutou
para realizar, aspirou até o último alento, e nós todos, seus seguidores,
temos procurado, com a ânsia mais incontida e com a convicção mais fiel aos
princípios que lhe inspiram a ação. Que há de levar o Brasil, antes que de
nós se perca a memória, ao destino feliz de terra abençoada onde reinam a
paz e a justiça.

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

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.457

Comissão Especial
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o ad. 79, inciso VIII, combinado com o
art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, o Governador opôs veto total à
Proposição de Lei n° 14.457, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Peçanha o imóvel que especifica.

Nos termos do art. 111, 1, 'b", do Regimento Interno, foi constituída a
presente Comissão Especial, com o objetivo de emitir parecer sobre o veto.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por um terreno de

14,52 hectares e benfeitorias, o qual foi havido do Estado em decorrência da
extinção da Fundação do Bem-Estar do Menor - FEBEM -, conforme dispõe o
art. 21 da Lei n°4.177, de 1815166.

Ao apresentar as razões do veto, contidas na Mensagem n° 12312000, o
Chefe do Poder Executivo, embora reconheça a grande importância para a
comunidade de Peçanha da finalidade que se pretende dar ao imóvel, a
saber: dar prosseguimento a projetos municipais, salienta que motivos de
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interesse público o conduzem a opor veto total à proposição. Argumenta
essa autoridade que se mostra de maior interesse público a manutenção do
contrato de cessão de uso do imóvel, celebrado entre o Estado e o município,
uma vez que o terreno continuará a pertencer ao patrimônio do primeiro, sem
que haja prejuízos à população local, que permanecerá usufruindo os
serviços atualmente ali prestados por uma creche e escola especial da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Ora, se bem que
seja verdade esta última afirmação, também o é a de que não haveria perda
nos interesses da comunidade de Peçanha se se efetivasse a pretendida
alienação do imóvel. Pelo contrário, a consumação dessa medida propiciaria
à administração municipal maior liberdade na aplicação de recursos, com o
objetivo de melhoria das instalações das prestadoras de serviço instaladas no
imóvel, já que este passaria a pertencer ao seu patrimônio próprio. Ademais,
a transferência do imóvel à municipalidade vai ao encontro da política
governamental do Estado de descentralizar os serviços de naturezas
assistencialista e educacional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 14.457.
Saia das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Amilcar Martins, Presidente - Olinto Godinho, relator - Glycon Terra Pinto.
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BELO HORIZONTE TERÇA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°821/2000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise dispõe
sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no
Estado.

Aprovada em 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vem a matéria a esta
Comissão, para receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 184, §2°,
do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise, na forma do vencido em 1 0 turno, dispõe sobre a
afixação de preços dos produtos vendidos no comércio varejista no Estado.
No seu art. 20, aduz que, no comércio em geral, a afixação dos preços pode
ser realizada diretamente nos bens expostos à venda, por meio de etiquetas
ou similares, ou ainda, nas vitrines, em listagens nas quais constem, em
caracteres legíveis, os preços à vista de todas as mercadorias expostas.

Quanto ao comércio de produtos em supermercados, auto-serviços,
mercearias e estabelecimentos comerciais onde o consumidor tenha acesso
direto ao produto sem intervenção do comerciante, a afixação dos preços
pode ser realizada por meio de impressão ou fixação de código referencial,
ou de código de barras, desde que haja informação clara e legível junto aos
itens expostos sobre o preço à vista, o nome e a descrição do produto, D
peso, a quantidade e o referido código, sendo este dispensado quando
tratar de produto cujo código varie conforme cor, fragrãncia ou sabor e qu
não apresente alteração de preços.

No §1 0 do art. 20 , a proposição autoriza, quando não for possível a afixação
dos preços nas formas supramencionadas, o uso de relação de preços dos
produtos expostos, bem como dos serviços oferecidos, de forma clara e em
caracteres legíveis, de modo que demonstre inequivocamente tratar-se do
preço de mercadoria. E importante observar que, a fim de assegurar o
cumprimento do direito à informação do consumidor, consagrado no Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1119190), o
projeto de lei em análise determina que a relação de preços dos produtos
deve ser posta à disposição em local e em quantidade que permitam ao
consumidor consultá-la independentemente de solicitação.

Já no art. 30 , a proposição obriga os estabelecimentos que operem com
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equipamento de leitura ótica a instalar terminais de consulta ótica dentro
da área de venda e em locais de fácil acesso ao consumidor. Dessa forma, o
consumidor pode, independentemente de ajuda de funcionário do
estabelecimento comercial, conferir o preço do produto que pretende adquirir.
Trata-se de mecanismo eficaz e adequado à tecnologia atual.

O projeto determina ainda o treinamento compulsório do funcionário
operador de caixa do estabelecimento comercial quando ele for responsável
pela pesagem e pela precificação dos produtos hortifrutigranjeiros, a fim de
que ele possa identificá-los corretamente.

Ao dar nova regulamentação sobre a identificação dos preços dos produtos
vendidos no comércio varejista, a proposição vem adequar o ordenamento
jurídico vigente às práticas comerciais modernas e à tecnologia disponível.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 82112000 na

forma do vencido em 1° turno com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 7 0 a seguinte redação:
"Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 10 de agosto de 2000.
Geraldo Rezende, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Dalmo Ribeiro

Silva.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°821/2000

Dispõe sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio
varejista no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A afixação de preços dos produtos vendidos pelo comércio

varejista no Estado reger-se-á pelo disposto nesta lei, sem prejuízo das
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 20 - São admitidas as seguintes formas de afixação de preços:
- no comércio em geral:

a) diretamente nos bens expostos à venda, por meio de etiquetas ou
similares:

b) nas vitrines, em listagens em que constem, em caracteres legíveis, os
preços à vista de todas as mercadorias expostas;

II - em auto-serviços, supermercados, mercearias ou estabelecimentos
comerciais onde o consumidor tenha acesso direto ao produto sem
intervenção do comerciante, com a impressão ou fixação de código
referencial, ou de código de barras, desde que haja informação clara e legível
junto aos itens expostos sobre o preço à vista, o nome e a descrição do
produto, o peso e a quantidade e o referido código, ficando este dispensado
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quando se tratar de produto cujo código varie conforme cor, fragrância ou
sabor e que não apresente alteração de preços.

§ 1° - Na impossibilidade de afixação dos preços conforme estabelecido
nos incisos 1 e II deste artigo, será permitido o uso de relação de preços dos
produtos expostos, assim como os dos serviços oferecidos, de forma clara e
em caracteres legíveis, de modo que demonstre inequivocamente tratar-se
do preço da mercadoria.

§ 20 - A relação de preços de que trata o parágrafo anterior deverá estar
disponível em local e quantidade que permitam ao consumidor consultá-la
independentemente de solicitação.

Art. 30 - Nos estabelecimentos que operem com equipamento de leitura
ótica, é obrigatória a instalação de terminais de consulta ótica dentro da área
de venda e em locais de fácil acesso ao consumidor, sem prejuízo da
aplicação do disposto no inciso II e no § '1° do art. 1 1, observadas as
seguintes proporções:

- em estabelecimento pequeno, assim considerado o estabelecimento que
tenha de 1 a 5 caixas, um terminal de consulta ótica;

II - em estabelecimento médio, assim considerado o estabelecimento que
tenha de 6 a 12 caixas, um terminal de consulta ótica a cada 500m2 de área
de venda;

III - em estabelecimento grande, assim considerado o estabelecimento que
tenha de 13 a 20 caixas, um terminal de consulta ótica a cada 600m2 de área
de venda;

IV - em hipermercado ou similar, assim considerado o estabelecimento que
tenha mais de 20 caixas, um terminal de consulta ótica a cada 700 m2 de
área de venda.

Parágrafo único - Para efeito do disposto nos incisos deste artigo, será
desprezada a fração igual ou inferior à metade da área, arredondando-se
para cima a fração superior à metade.

Art. 40 - Nos estabelecimentos em que a pesagem e a precificação de
produtos hortifrutigranjeiros são feitas no próprio caixa, é obrigatório o
treinamento do operador de caixa, para a correta identificação dos produtos.

Art. 50 - A multa por infração ao disposto nesta lei será imputada nos
termos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n°

12.789, de 17de abril de 1998.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2000

ATA

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
EX-PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCI-IEK

Às quinze horas e quinze minutos do dia oito de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Ailton
Vilela, Eduardo Hermeto, Márcio Kangussu e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bené Guedes, 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 subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é discutir e votar
proposições da Comissão. O Deputado Márcio Kangussu, com a palavra,
apresenta requerimento no qual solicita seja enviado oficio ao Presidente da
Câmara Federal para que informe a esta Comissão o dia e o horário de
funcionamento da Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a
esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte do ex-Presidente
Juscelino Kubitschek, assim como dar ciência da constituição desta
Comissão Especial, colocando-a à disposição para o apoio institucional que
se fizer necessário. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Aílton Vilela - Márcio Kangussu - Luiz Tadeu

Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°695/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei n° 13.243, de 2316199, que dispõe sobre a cessão, a
compensação e a quitação de crédito tributário e dá outras providências.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n°
1.

Agora, cabe a esta Comissão analisar o mérito da matéria.
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Fundamentação

O projeto de lei em tela amplia as hipóteses de cessão, compensação e
quitação do crédito tributário, sem majorar o tributo e trazendo benefícios ao
contribuinte. Portanto, não se sujeita ao princípio da anterioridade, previsto
no art. 150, inciso III, "b", da Constituição Federal, podendo a lei vigorar
imediatamente, conforme disposto no art. 40 da proposição.

Cuida a proposição de possibilitar uma composição de interesses entre o
contribuinte e a Fazenda Estadual, criando condições mais favoráveis para
que as empresas atualmente devedoras do ICMS possam quitar seus
débitos, mediante os institutos da compensação, do parcelamento e da
utilização de precatórios judiciários, no caso das empresas que possuem
créditos a título de precatório.

Mediante a adoção da Tabela de Fatores de Atualização, o contribuinte em
débito, além de ter ampliado o prazo para o pagamento, não será penalizado
com juros excessivos e fatores de correção monetária que acabam por
inviabilizar o pagamento ao causarem o vertiginoso crescimento do montante
devido.

As correções no texto da Lei n° 13.243, de 1999, permitirão aos
contribuintes quitar seus débitos em curto e médio prazos, o que resultará no
aumento da receita do ICMS, que atualmente se encontra estagnada numa
média de R$430.000.000,00 por mês, com crescimento anual oscilando em
torno de 28%.

As condições favoráveis estabelecidas no projeto de lei do Deputado
Eduardo Hermeto propiciarão a redução do perfil da divida ativa e
desafogarão a máquina judicial do Estado, sobrecarregada de execuções
fiscais, sobretudo contra as médias e pequenas empresas que, devido à
conjuntura económica, não conseguem quitar seus débitos.

Para o contribuinte, é importante quitar seus débitos para com a Fazenda
Pública Estadual, porque assim poderá voltar a celebrar contratos com o
próprio Estado, uma vez que a Lei Federal n° 8.666, de 1993, exige a
exibição de certidões negativas de tributos para que as empresas venham a
participar de licitação pública.

Em suma, o projeto de lei apenas faz adaptações na lei de compensação,
encaminhada pelo Governo do Estado a esta Casa e aprovada no ano
passado.

Esta Comissão acata a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, que ressalva os valores de honorários advocaticios arbitrados por
sentença judicial, de modo a proteger o instituto da coisa julgada, de que
trata o art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°
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695199 no 1° turno, com a Emenda n° i, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Irani Barbosa -

Eduardo Hermeto - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°789/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em tela dispõe
sobre o Programa Estadual de Saúde Vocal do Professor da Rede Estadual
de Ensino.

O projeto foi enviado á Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com as Emendas n°s 1
e 2, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde manifestou-se, quanto ao mérito, pela
aprovação do projeto.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto em epígrafe estabelece a obrigatoriedade de o Poder Executivo

implementar o Programa Estadual de Saúde Vocal, visando a prevenir
disfonias nesses profissionais, por meio de curso teórico e prático anual, com
orientação sobre impostação de voz.

Caberá às Secretarias de Estado da Saúde e da Educação a elaboração e
a execução do Programa, que será coordenado por um fonoaudiólogo.

O projeto adquiriu maior abrangência com as Emendas n°s 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça, que prevêem o tratamento
fonoaudiológico e médico ao professor com disfonia adquirida, assegurando-
lhe, no caso de afastamento, a manutenção dos direitos e das vantagens
inerentes ao cargo.

A implementação do projeto trará benefícios à saúde dos profissionais da
área, assim como representará fator relevante na freqüência ao trabalho,
diminuindo o número de licenças médicas.

Quanto ao aspecto financeiro, existem recursos no orçamento anual do
Estado para a criação do Programa.

A Emenda n° 3, apresentada no final deste parecer, visa a alterar a redação
do art. 1 0, autorizando o Poder Executivo a implantar o Programa. A Emenda
n° 4 visa suprimir o art. 50, tendo em vista o fato de já existir dotação
orçamentária para o tipo de ação proposto no projeto.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°
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789/2000, no 1° turno, com as Emendas n°5 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e 3 e 4 , a seguir apresentadas.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Programa

Estadual de Saúde Vocal, visando à prevenção das disfonias em professores
da rede estadual de ensino.".

EMENDA N°4
Suprima-se o art. 50, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000-
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Irani Barbosa.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 89312000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em pauta cria a campanha

estadual permanente de combate à violência nas instituições de ensino no
Estado de Minas Gerais.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo
n°1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 100, II, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que neta apontou vícios de inconstitucional idade, além de constatar
que várias leis disciplinam o assunto. Assim, objetivando sanar tais
irregularidades essa Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, que proíbe o
trote ou qualquer ato que possa ser caracterizado como de violência contra
qualquer pessoa, quando da realização das 'calouradas" nos
estabelecimentos integrantes do sistema estadual de ensino.

Na atualidade, a violência vem crescendo nas escolas, não só no Brasil
como em outros países, conforme noticias veiculadas pela imprensa falada e
escrita. Desse modo, toda medida que vise minimizá-la deve ser bem
recebida, razão pela qual a proposição em exame deve ser aprovada neste
parlamento.

O projeto não trará nenhum reflexo financeiro-orçamentário, por se tratar de
medida eminentemente pedagógica.

Conclusão



Laj
419

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
89312000 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo ! relator - Irani Barbosa - Rêmolo

Aloise - Eduardo Hermeto.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°998/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela dispõe sobre
a devolução ao cidadão da taxa de inscrição em concurso público, quando
este não for realizado.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo
no 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública manifestou-se, quanto
ao mérito, pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo determinar a devolução ao

candidato da taxa de inscrição em concurso público, quando este não for
realizado.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, com
vistas à adequação técnica do projeto.

O Substitutivo n°2, proposto pela Comissão de Administração Pública, tem
a intenção de aperfeiçoar ainda mais o projeto, substituindo a denominação
Taxa de Inscrição por Taxa de Expediente, de acordo com a Lei n° 6.763, de
26112175, que consolida a legislação tributária do Estado. Essa lei fixa em
tabela anexa, as aliquotas para a cobrança da Taxa de Expediente, incluindo
entre as hipóteses de incidência do referido tributo a inscrição em concursos
para cargos públicos.

O projeto de lei resgata o direito do cidadão de reaver, com correção
monetária, o valor exigido para a inscrição em concursos públicos
posteriormente cancelados ou suspensos pela administração pública direta
ou indireta do Estado.

Do ponto de vista financeiro, a implementação do disposto no projeto de lei
não ocasionará impacto no orçamento do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 99812000 no
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1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000
Márcio Cunha. Presidente - Irani Barbosa, relator - Mauro Lobo - Eduardo

Hermeto - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 94012000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 94012000 visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Inhapim o imóvel que
especifica.

Publicada, foi a matéria distribuída às comissões competentes e aprovada
sem modificações no 1° turno.

Em atendimento ao que dispõe o art. 184, § 20, do Regimento Interno,
retorna a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2° turno.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto não encontra

impedimento de natureza financeira e orçamentária, já que tem por único
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Inhapim.

Além de não acarretar despesa no orçamento do Estado, a autorização
para a doação resultará em benefícios para a comunidade, uma vez que está
prevista a construção de um centro odontológico no imóvel.

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à aprovação
da matéria.

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

94012000 no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Mauro Lobo - Irani

Barbosa - Eduardo Hermeto.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 1672 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2218/2000
Presidência dos Deputados José Braga e João Paulo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n°s 1.174 a 1.17612000 - Requerimentos n°s 1.586 a
1.593/2000 - Requerimentos dos Deputados Migue! Martini, Edson
Rezende e outro e Doutor Viana - Proposição não Recebida: Projeto
de lei do Deputado João Paulo - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte e de Direitos Humanos, da Comissão
Especial da Loteria Mineira e dos Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Júlio (2) e Marcelo Gonçalves -
Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado Marcelo
Gonçalves - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio
Avelar, Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues -
Parte (Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei n° 14.550 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Doutor
Viana; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antônio
- Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - lrani Barbosa - João Batista de
Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira
- Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,

informando, em atenção a requerimento da Comissão de Transporte
enviado por meio do Ofício n° 1.42512000/DLE (destinação de verbas
do orçamento federal para Minas Gerais), que o assunto foi
encaminhado ao Presidente do Senado. (- A Comissão de
Transporte.)

Dos Srs. Carlos Velloso, Presidente do STF; Newton Cardoso. Vice-
Governador do Estado; José Alencar, Senador; Ayrton Maia, Auditor-
Geral do Estado; Angela Maria Prata Face Silva de Assis. Secretária
da Justiça; Antônio Salustiano Machado, Secretário do Meio
Ambiente; Raul Belém, Secretário de Agricultura; José Luciano
Pereira, Diretor-Geral do IEF; Jader Pinto de Campos Figueiredo,
representante do IBAMA em Minas Gerais; Ivon Borges Martins,
Secretário Adjunto do Meio Ambiente; Wellington Gaia, Delegado
Regional do Trabalho em Minas Gerais; José Francisco de Sailes
Lopes, Presidente da BELOTUR; Saulo Moreira, Secretário Particular
do Governador do Estado; e Paulo Cabral de Araújo, Presidente dos
Diários e Emissoras Associados, agradecendo o convite para a
reunião especial em comemoração ao centenário de nascimento do
ex-Senador Gustavo Capanema.

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Odelmo
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Leão e Zezé Perrelia, Deputados Federais; Ayrton Maia, Auditor-
Geral do Estado; Armando Dias, Procurador-Chefe da Detensoria
Pública do Estado; Ivon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio
Ambiente; Wellington Caia, Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais; José Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR;
Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do Estado, e
Carlos Marcos Soares Durâes, Superintendente Estadual do Banco do
Brasil em exercício, agradecendo o convite para a reunião especial
em comemoração do centenário do ex-Governador Milton Campos.

Da Sra Maria Elvira, Deputada Federal, e do Sr. Wellington Gaia,
Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem ao Pe. José Campos
Taitson.

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, encaminhando, em resposta a pedido feito pela CPI das
Licitações, informações sobre a instauração de procedimento
administrativo relativamente à ilegalidade das licitações promovidas
pelo DER-MG. (- A CPI das Licitações.)

Do Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado; do Sr.
José Luciano Pereira, Diretor-Geral do [EF; do Eng. Ivon Borges
Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente; dos Srs. Wellington
Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; José
Francisco de Salies Lopes, Presidente da BELOTUR, e da Frota.
Maria do Socorro Araújo Medeiros, Pró-Reitora Acadêmica da PUC-
Minas de Poços de Caldas, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem à CEMIG.

Do Sr. Geraldo Thadeu P. dos Santos, Prefeito Municipal de Poços
de Caldas, solicitando a prorrogação, por 60 dias, do Convênio n°
5/99, celebrado entre esta Casa e o referido município, para a
instalação de estação repetidora da TV Assembléia.

Do Sr. Laert de Lima Teixeira, Prefeito Municipal de São João da
Boa Vista, SP, agradecendo o convite para a abertura da exposição
"Obras Inéditas", do artista plástico Aldo Stoppa.

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, solicitando a
prorrogação do prazo de entrega da documentação requerida pela
CPI das Licitações. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, encaminhando
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cópia de documentos que embasaram as contratações com
dispensa de licitação feitas por esse órgão. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Edimar Antônio Godinho Pimenta, Diretor-Geral designado da
000EVALE, encaminhando perfis de projetos técnicos desenvolvidos
por essa autarquia para desenvolvimento do vale do Jequitinhonha. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da
FUNED, encaminhando, a pedido da CPI da Saúde, cópia do Estatuto
da Fundação Ezequiel Dias em vigor. (- A CRI da Saúde.)

Do Eng. Ivon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
encaminhando, a pedido da CPI das Licitações, cópias de contratos
realizados sem licitação. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, encaminhando cópia do
projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2001 e
solicitando as mesmas informações desta Casa, para intercâmbio
parlamentar.

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Presidente do Comitê Nacional do
Cerimonial Público, agradecendo a mensagem enviada por esta Casa
por ocasião da posse da Diretoria da Representação Estadual de
Minas Gerais.

Da Frota. Maria do Socorro Araújo Medeiros, Pró-Reitora Acadêmica
da PUC-Minas de Poços de Caldas, agradecendo o convite para o
debate público sobre o tema Estrada Real". (- A Comissão de
Turismo.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Sérgio Leilis

Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Nárcio
Rodrigues, Deputado Federal; Marcelio de Araújo Rodrigues, Diretor
dos Correios de Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião
especial em que se homenageou a CEMIG pelo recorde de cinco
milhões de ligações.

Dos Srs. Michel Temer, Presidente da Cãmara dos Deputados;
Nárcio Rodrigues, Bonifácio Andrada e Antônio do ValIe, Deputados
Federais; Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Sebastião
Maciel de Aguiar, Secretário da Cultura e Esportes do Espírito Santo;
José Silvério Felicio da Cunha, Prefeito de Ponte Nova; Flávio
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Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG; Homero Ferreira Diniz,
Superintendente de Negócios da CEF; Serafim Angelo Silva Pereira,
do Instituto Histórico de Minas Gerais; da Sra. Dolores Abrahão.
Secretária do Senador José Alencar; Celso Mello Azevedo; Nívia
Nohmi; João Baptista Alencastro Massot; CléIia de Freitas Capanema,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração ao
centenário de nascimento do ex-Senador Gustavo Capanema.

Dos Srs. Homero Santos, Ministro; Romeu Queiroz, Antônio do Valle
e Nárcio Rodrigues, Deputados Federais; Sebastião Maciel de Aguiar,
Secretário da Cultura e Esportes do Espírito Santo; Henrique
Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Flávio Menicucci, Diretor-Geral
do DER-MG; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
CEF; Damião Ramos Cavalcanti, Presidente da FUNESC; e Esaú R.
Alves, agracedendo o convite para a reunião especial em que se
comemorou o centenário de nascimento do ex-Governador Milton
Campos

Dos Srs. Nárcio Rodrigues e Antônio do Valle, Deputados Federais,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao
Pe. José Taitson pela passagem de seu 94° aniversário.

CARTOES
Dos Srs. Cel.-Aviador Francisco José da Silva Lobo, Comandante do

CIAAR, e Elpídio Donizetti Nunes, Presidente da AMAGIS,
agradecendo o convite para a teleconferência sobre a divida externa-

Dos Srs. CeL-Aviador Francisco José da Silva Lobo, Comandante do
CIAAR; Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do TRE;
Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da AMAS; Ana Lúcia de
Almeida Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, agradecendo o convite para
a reunião especial em comemoração ao centenário de nascimento do
ex-Governador Milton Campos

Dos Srs. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do
TRE; Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Sérgio Bruno Zech
Coelho, Secretário de Esportes; Carlos Patrício Freitas Pereira,
Secretário da Saúde; Márcio Amaral, Presidente da EPAMIG; Flávio
Ferreira de Lara Resende, Diretor-Presidente do CEASA-MG; Axel
Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas; Ana
Lúcia Almeida Gazzola, Vice-Reitora da UFMG; Rita Margarete C. F.
Rabelo, Secretária Municipal de Governo, agradecendo o convite para
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a reunião especial em comemoração ao centenário do ex-Senador
Gustavo Capanema.

Dos Srs. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde; Marco
Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da Rádio Inconfidência, e
Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
CEMIG pelo recorde de cinco milhões de ligações.

Dos Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho e Carlos Patrício Freitas
Pereira, respectivamente, Secretários de Esportes e da Saúde,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou o Pe. José Campos Taitson pela passagem de seu 940
aniversário.

Do Sr. César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, agradecendo o convite para o 1 0 Salão de Inverno do
Espaço Político-Cultural desta Casa-

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.174/2000
Declara de utilidade pública o Clube dos Rádios Amadores de

Itajubá - CRAI -, com sede no referido município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Rádios

Amadores de Itajubá - CRAI -, com sede no referido município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Ambrósio Pinto
Justificação: O Clube dos Rádios Amadores de ltajubá - CRAI -,

fundado em junho de 1997, é entidade sem fins lucrativos, cuja
finalidade é promover o intercâmbio social e cultural entre os usuários
de radiocomunicação e trabalhar pela ampliação do uso desse tipo de
comunicação, entre outras-

Trata-se de entidade que preenche todos os requisitos legais para
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que sejadeclarada sua utilidade pública, conforme se verifica em
suas disposições estatutárias, que vêm sendo cumpridas
rigorosamente desde sua constituição.

Em face do exposto, conto com o apoio dos ilustres Deputados para
a aprovação da proposição-

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
p/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.17512000
Dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo detalhado do serviço

prestado pelas operadoras de telefonia do Estado de Minas Gerais
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Só será exigível o pagamento de conta telefônica pelo

consumidor quando esta vier acompanhada de descrição detalhada
dos serviços prestados e das ligações efetuadas.

Parágrafo único: A conta que não se fizer acompanhar do devido
detalhamento não será considerada como vencida-

Art. 2° - A cobrança efetuada sem o detalhamento devido será
restituída em triplo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Inicialmente lembramos que, no que se refere à

competência legislativa do ente estadual, o ordenamento jurídico
nacional vigente reconhece aos Estados competência concorrente
para dispor sobre o Direito do Consumidor. E é disso que trata este
projeto: não dispõe ele sobre telecomunicações, mas sobre a forma e
os pressupostos para a cobrança do valor devido pelo serviço
prestado. Por isso, sem nos alongarmos excessivamente sobre a
questão da competência. entendemos que cabe, sim, ao Estado,
legislar sobre a matéria.

Quanto ao aspecto material da proposta, entendemos que já não era
sem tempo uma iniciativa parlamentar que desse fim ao abuso que
praticam as operadoras de telefonia no Estado, as quais, em
desrespeito ao que já dispõe o Código de Defesa do Consumidor,
deixam de esclarecer ao consumidor o que lhe é cobrado.
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Desnecessário é dizer que essa situação dá ensejo a numerosos

abusos praticados pelas companhias telefônicas, que, além de não
estarem cumprindo, em todo o Brasil, as metas assumidas quando do
processo de privatização, se negam, em nosso Estado, a cumprir o
que indiretamente determina o Código de Defesa do Consumidor.

Este projeto de lei, ao contrário do que podem vir a alegar às
operadoras e aqueles que as defendem, não repete, meramente, o
que já dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Ele inova em
termos de ordenamento estadual e especifica a obrigatoriedade de
prestação de informações ao consumidor no que se refere aos
serviços de telecomunicações. Em um momento como este, em que o
Governo Federal vem acabando com os direitos dos cidadãos, nada
mais cedo do que garantir, em nível de Estado, aquilo com o que o
Governo Federal não se compromete em nível nacional.

Assim, em defesa do povo mineiro, esperamos poder contar com o
apoio dos colegas desta Casa à aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.176/2000
Altera a redação do § 16 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O § 16 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, com a redação dada pelo art. 3 1 da Lei n° 13.435, de 30 de
dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12- ......................................
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com móveis classificados na posição 9403
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado -
NBM-SH -, com assentos classificados nas subposições 9401.30,
9401.40, 9401.50, 9401.61, 9401.69, 9401.71, 9401.79, 9401.80 e
9401.90 da NBM-SI, com painéis de madeira industrializada
classificados nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00,
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4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM-SH e com colchões, estofados,
espumas e mercadorias correlatas classificados nas posições
9404.2100, 9404.2900, 9404.9000, 3909.5029 e 3921.1300.

Art. 21 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução desta lei no prazo de 30 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 Reuniões, 21 de agosto de 2000.
Agostinho Silveira
Justificação: O projeto de lei em tela, de natureza autorizativa, não

encontra óbice no art. 14, inciso II, da Lei Complementar n° 101, de
2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o
Estado poderá recompor a receita mediante o aumento da base
tributária, ampliando o benefício de redução de aliquota que já vigora
para os móveis e painéis de madeira industrializada também para as
operações com colchões, espuma, estofados e produtos correlatos.

A medida se justifica em face da necessidade de se protegerem os
interesses da Fazenda Pública Estadual, uma vez que o Estado de
São Paulo, por meio da Lei n° 10.532, de 301312000, assegurou o
beneficio de redução de alíquota para os fabricantes de colchões,
travesseiros, almofadas, estofados e espumas. Assim, os produtos
daquele Estado invadiram o mercado mineiro, o que resultou numa
redução, estimada em até 50% das vendas do setor, com reflexos
negativos na utilização de mão-de-obra das indústrias mineiras e
queda substancial no faturamento, reduzindo a base de tributação no
Estado e, por conseguinte, o recolhimento do ICMS. Por essas
razões, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação do
projeto.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 1.586/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, por sua decisão de
restabelecer as atividades relacionadas às máquinas caça-níqueis no
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Estado.

NO 1.587/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Cláudio Costa,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, por sua decisão de
restabelecer as atividades relacionadas às máquinas caça-níqueis no
Estado.

N° 1.588/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Orlando Carvalho,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, por sua decisão de
restabelecer as atividades relacionadas às máquinas caça-níqueis no
Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.58912000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornalista Canos Felipe pelo
lançamento da obra "O Grande Livro do Folclore". (- A Comissão de
Transporte.)

NO 1.590/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa dos Produtores
de Cachaça de Qualidade de Minas Gerais pela comercialização da
cachaça mineira no Reino Unido. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 1.59112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado um voto de congratulações com a Presidência da Fiat do
Brasil, por ter sido eleita a melhor empresa para se trabalhar no Pais.
(- A Comissão de Turismo.)

N° 1.59212000, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado um voto de congratulações com o Desembargador
Reynaido Ximenes Carneiro, que recebeu comenda do Tribunal
Superior do Trabalho.

N° 1.593/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento da Sra. Márcia Kubitschek,
Vice-Presidente da EMBRATUR. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

Do Deputado Miguel Martini, solicitando as providências necessárias
por parte da Mesa para que seja aprovada pelo Plenário a indicação
da Presidente da Fundação TV Minas.

Dos Deputados Edson Rezende e Rogério Correia, solicitando a
realização de um ciclo de debates sobre o tema "Estatuto da Criança
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e do Adolescente, Dez Anos: Reflexão sobre as Ações de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de
Minas Gerais". (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Doutor
Viana,

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de recebera seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°

Altera a denominação do Estádio Governador Magalhães Pinto e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estádio Governador Magalhães Pinto passa a chamar-se

Estádio Osvaldo Faria.
Parágrafo único - As placas indicativas da denominação anterior,

afixadas no estabelecimento, serão substituídas por placas com a
nova denominação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2000.
João Paulo
Justificação: Ninguém ousaria questionar a identificação de Osvaldo

Faria com o Mineirão, até porque é impossível que alguém haja
freqüentado esse estádio mais do que este brilhante jornalista, cujo
desaparecimento empobreceu o esporte e o jornalismo mineiros. A
substituição proposta, além de justa e coerente, mostra-se
recomendável e até necessária, se não vejamos: enquanto esportista,
o nome proposto traduzia toda a beleza da atividade artística; ao
passo que, em sua condição de jornalista, seu oxigénio era a
liberdade que sempre utilizou com extrema competência e enorme
coragem para dizer a verdade". Do outro lado, não se tem notícia de

nenhuma vinculação do ex-Governador Magalhães Pinto com o
esporte, a não ser por seu filho. Quanto à liberdade, patrimônio maior
do ser humano, fora duramente prejudicada pela Revolução de 1964,
que teve como um de seus principais mentores - há quem diga que foi
o principal - exatamente a figura desse ex-Governador.

Do jeito que está, não se pode descartar a sensação de que o
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Mineirâo esteja cumprindo o papel de "monumento à ditadura e à
repressão", o que, na realidade ninguém deseja. A substituição
proposta mostra-se vantajosa em todos os sentidos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Júnior.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte e de Direitos Humanos, da Comissão Especial da
Loteria Mineira e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Dalmo
Ribeiro Silva, Antônio Júlio (2) e Marcelo Gonçalves.

Comunicação não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte comunicação:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. Emyr Francisco Soares, ocorrido em 17/8/2000,
nesta Capital.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Antônio Júlio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores e senhoras das galerias, membros da imprensa,
aos 1914141, nascia, em Santos Dumont, o Dr. Ysnard Machado
Ennes, filho de Ivanir Ennes e Dona Ivone Machado Ennes. Era
casado com a Sra. Dulce Carneiro Machado Ennes, com quem teve
cinco filhos: Fernando, Rodrigo, Virgílio, Pedro e Gustavo. Professava
a fé espírita e desempenhava importantes atividades religiosas, sendo
muito conhecido no seio da comunidade belo-horizontina e em outras
cidades do Estado. Lamentavelmente partiu para o oriente eterno dia
51812000, deixando-nos órfãos de sua agradável convivência e de
seus extraordinários conhecimentos acadêmicos.

Formou-se em engenharia civil na Escola de Engenharia da UFMG,
em 1965, pós-graduando-se em engenharia sanitária, em 1966;
Tornou-se mestre em engenharia sanitária e ambientai, em 1972;
doutor por provas e títulos, em 1981, pela UFMG; professor titular da
UFMG em 1981; da PUC-MG, em 1974; e da FUMEC, em 1995. Além
de ser Coordenador da Pós-graduação em Engenharia Sanitária e
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Ambiental na PUC-MG, foi também Pesquisador do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ - e
membro de várias bancas de concurso de professores e de exames
de mestrado e doutorado nas áreas de saneamento, meio ambiente,
saúde pública e recursos hídricos, entre outros títulos.

Como parlamentar e profissional da engenharia civil e sanitária, não
poderia deixar de prestar esta justa homenagem em nome do Poder
Legislativo a esse ilustre cidadão mineiro.

Dr. Ysnard Machado Ennes, grande entre os maiores de nossa terra,
pelas idéias que encarnou, pelos princípios que defendeu, pelas
causas e bandeiras que pugnou, pela energia desprendida em favor
do magistério, que tão brilhantemente abraçou ao longo de sua
existência. Paladino das instituições livres contra o despotismo,
lidador da fé, pregoeiro, construtor e defensor da ordem constitucional
e das liberdades democráticas, Ysnard Machado Ennes é, em todos
os lances de sua vida, o cidadão, o cidadão por excelência, o cidadão
na mais ampla acepção do termo: do homem a serviço de seu povo
na luta pela difusão do conhecimento e pela busca intermitente do
aprimoramento do espírito e da moral.

Entre os inúmeros cargos que ocupou ao longo de sua profícua
carreira de professor e de profissional da engenharia, destaco, entre
outros, os de assessor técnico de pesquisa e desenvolvimento da
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da COPASA, Chefe das
Divisões de Desenvolvimento da Tecnologia de Esgotos e de
Saneamento Rural, de 1985 a 1988, Consultor do IPEA, do Ministério
do Planejamento, através do PNUD, da Organização das Nações
Unidas, membro dos Conselhos Diretor e Editorial da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES -, em vários
períodos de 1966 até o presente.

Entre as distinções recebidas, destacam-se o primeiro prémio no
Concurso sobre Tecnologia Apropriada ao Saneamento Básico-
Equipamentos, concedido pela OPAS-OMS e CN4PQ - 1985; a
escolha para paraninfo dos formandos da UFMG, nos anos de 1975,
1977, 1988, 1990 e 1991; homenagem pela UFMG com atribuição do
nome 'Professor Ysnard"; homenagem pelas turmas de engenharia
civil da PUC-MG nos anos de 1976, 1977 e 1978; recebimento da
Medalha Professor Lincoln de Campos Continentino. Foi agraciado
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pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES-MG - quando completou 30 anos de atividades, por ter sido
considerado um dos 10 maiores destaques na área de saneamento e
meio ambiente durante esse tempo (1996), entre outras.

Dos trabalhos publicados, destacam-se os de: consultor das equipes
responsáveis pelos planos diretores de abastecimento de água de
Belo Horizonte, de esgotos sanitários da área metropolitana de Belo
Horizonte, de limpeza pública de Belo Horizonte, pelos sistemas de
abastecimento de água, de esgotamento sanitários e de limpeza
pública da AÇOMINAS, pelo de esgotos sanitário da CENIBRA, pelo
sistema abastecedor das indústrias do planalto de Carapina, ES, pelo
sistema de esgotos sanitários da Albras-Barcarena - PA membro das
equipes de projeto ou construção dos sistemas do rio das velhas e
serra azul, da estação de tratamento de água da ACESITA, do
anteprojeto da estação de tratamento de água da Siderúrgica Mendes
Júnior, do projeto piloto de irrigação de Firapora, do projeto de
irrigação da Jaíba, das infra-estruturas sanitárias de vários "campi"
universitários em todo o Brasil.

Como cidadão, homem da cátedra a serviço da coletividade, o
Professor Ysnard percorreu uma longa, fecunda e profícua atividade
profissional, deixando em todas as funções que exerceu a marca
luminosa de seu espírito superior, a impressão de suas garras geniais;
deixando sempre, nos trabalhos que produziu, nas medidas que
adotou, nos debates de que participou, uma exaltada paixão e a
determinação do bom semeador de idéias e conhecimentos.

Quando estreou na cátedra, impôs, desde logo, sua capacidade,
dando do seu valor repetidas demonstrações, o que atraiu o respeito e
a admiração de seus colegas engenheiros e sanitaristas. Nunca soube
acomodar-se às situações.

Tribuno temível e temido, dotado de conhecimentos enciclopédicos,
falava horas seguidas sobre assuntos mais áridos, empenhando-se
com ardor nas defesas que produzia, argumentando, acusando,
defendendo, debatendo e, não raro, colecionando uma plêiade de
admiradores.

Foi assim o Professor Ysnard Machado Ennes. Na luta pelo triunfo
de suas convicções, não se abatia com as considerações de ordem
pessoal e não recuava em face dos perigos.
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E a geração de hoje, mais do que nunca, reclama o entusiasmo,
o amor e a dedicação, que é tão bem sintetizada na pessoa do ilustre
professor.

Urge, pois, erquer uma inexpugnável cidadela em que sejam
defendidos a intangibilidade da pessoa humana, o trabalho, a família,
o caráter, o amor ao próximo e a honestidade, que constituem a razão
de ser de uma vida digna. Não basta, porém, crer nesses valores. E
preciso lutar por eles, como fez cotidianamente o Professor Doutor
Ysnard Machado Ennes.	 -

Esta é a homenagem que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
presta a tão ilustre professor.

Outro assunto que gostaria de trazer mais uma vez a este Plenário,
para o conhecimento dos senhores, refere-se á concessão dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Belo
Horizonte. Trata-se de uma discussão que vinha sendo encaminhada
de maneira isolada por técnicos da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, e hoje esse assunto já consegue sair, extrapolar a área da
Prefeitura de Belo Horizonte, atingindo a Região Metropolitana e,
porque não dizer, todo o Estado.

Recentemente, tivemos informações de que o Governo Itamar
Franco recebeu abaixo-assinado com assinatura de quase 600
Prefeitos Municipais mineiros pedindo que o Governador interferisse
nessa luta pela manutenção dos serviços de água.

Gostaria de trazer ao conhecimento desta Casa que recebi um
informativo da COPASA, em que se comenta pesquisa recentemente
realizada por uma empresa conceituada, a Vox Populi, apresentando
alguns dados sobre a COPASA em todo o Estado, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Tomei a liberdade de encaminhar
para os nobres colegas Deputados o informativo sobre essa pesquisa,
porque entendemos que o momento é oportuno para que os
Deputados tenham conhecimento de forma clara sobre a atuação
dessa empresa em todo o Estado.

Gostaria de fazer algumas considerações sobre essa pesquisa e
mostrar os questionamentos feitos: Pensando nos serviços de água,
luz, esgoto, telefone e coleta de lixo, gostaria que ordenasse cada um
deles, segundo a ordem de importãncia para você e sua família.
Coloque em primeiro lugar aquele que mais considera indispensável,
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sem o qual não poderia ficar. Em segundo lugar, o mais importante,
e assim por diante. Em primeiro lugar, qual seria?

Agua, luz, esgoto, coleta de lixo e telefone. No Estado a água obteve
80%; na Capital, 85%; na RMBH, 86%, e no interior, 86%. A luz vem
em segundo lugar, com 9% no Estado, 9% no interior, sendo 8% na
Capital e 9% na RMBH. Esgoto vem em 3 0 lugar, coleta de lixo em 40
lugar, e o telefone vem em 5 1 lugar.

A avaliação do abastecimento de água: de forma geral, como avalia
o serviço? ótimo ou bom - em todo o Estado, 81%; na Capital. 85%;
na RMBH, 76%, e no interior, 81%. Regular - no Estado, 16%; na
Capital, 13%; na RMBH, 18% e no interior. 16%. Ruim ou péssimo -
3% no Estado, 2% na Capital, 6% na RMBH e 3% no interior.

A qualidade da água distribuída - pensando na qualidade da água
que recebe em casa, de modo geral, diria que é: ótima ou boa - 81%
no Estado, 90% na Capital, 80% na RMBH, 79% no interior.

Avaliação dos serviços da COPASA - De forma geral, pelo que sabe
ou ouve dizer, como avalia os serviços prestados pela COPASA?
ótimos ou bons - 74% no Estado, 80% na Capital, 74% na RMBH,
72% no interior. Regulares - 20% no Estado, 16% na Capital, 20% na
RMBH e 21% no interior." Então, no Estado, entre ótimos, bons e
regulares, totalizamos 94%.

Outra pergunta se refere á atuação da COPASA na administração
Itamar Franco. Na medida em que os serviços já são bem avaliados, o
importante nesse caso, segundo o avaliador, é a aprovação que a
população vem dando à administração da COPASA no Governo
Itamar Franco.

O resultado foi o seguinte: na opinião dos entrevistados, o serviço da
COPASA tem melhorado: no Estado, 48%; na Capital, 39%; na
RMBH, 45%. Não tem mudado: no Estado, 44%; na Capital, 55%.
Tem piorado: no Estado, 3%; na Capital, 3%. Não sabem: no Estado,
6%; na Capital, 3%.

Outro exemplo: Em sua opinião, a COPASA é uma empresa
eficiente? Responderam sim 78% do Estado; não, 79% da Capital. E
assim foram feitos vários questionamentos.

Concluindo, Sr. Presidente, queria ressaltar uma pergunta específica
para Belo Horizonte: Em sua opinião, a Prefeitura de Belo Horizonte
deve renovar o contrato com a COPASA ou não? Deve, 84%; não
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deve, 8%; não sabem, 8%.
A Prefeitura de Belo Horizonte não quer renovar o contrato de

concessão com a COPASA, e sim criar um órgão próprio para cuidar
do tratamento e fornecimento de água e coleta de esgoto no
município. Em sua opinião, se a Prefeitura criar esse novo órgão, os
serviços de água e esgoto irão: melhorar, 15%; ficar iguais, 14%;
piorar, 54%; não sabem, 17%.

A possibilidade de faltar água em Belo Horizonte vai: aumentar,
52%; ficar como está, 16%; diminuir, 16%; não sabem, 16%.

Estamos às vésperas de uma eleição municipal. Não tenho dúvida
alguma de que os candidatos haverão de levar em consideração o
pensamento da população sobre a questão do saneamento básico.
Relembrando, hoje, 85% das pessoas de Belo Horizonte estão
torcendo para que essa renovação seja feita com o Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, pessoas das galerias, imprensa,
assessores desta Casa, tenho a satisfação de falar sobre dois
assuntos extremamente importantes.

Primeiramente, quero parabenizar o Governo do Estado, que
autorizou o término da Via Expressa, que vai desde a fábrica da Krupp
até o CEASA. Esse trecho estava interrompido havia muito tempo.
Havia muitas demandas. Depois de muitas negociações, hoje foi
reaberta aquela via novamente, e o asfalto vai ter continuidade depois
de Contagem, no início de Betim. Isso vai favorecer muito a população
de toda a região. Estive lá. Foi uma festa muito bonita. O povo estava
vibrando muito. Quero parabenizar o Governador Itamar Franco e o
Vice-Governador, que estava lá, o Secretário Maurício Guedes, o Dr.
Flávio Menicucci, os funcionários do DER-MG. o Secretário Mauro
Lopes e todos os que estavam por volta das 11h30min, reiniciando a
obra.

E o que me faz também vir a esta tribuna é que fiz uma visita ao
Secretário da Habitação, Dr. Ronaldo Perin, que me deu algumas
notícias extremamente importantes. Ele está reorganizando, de
maneira moderna, a Secretaria de Habitação. A COHAB tem um
patrimônio muito grande em todo o Estado e, nos últimos anos, não
tem cumprido seu papel social de dotar as famílias mais carentes de
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casas populares, a preços baixos. Ao longo de vários anos, isso
não vem ocorrendo. Esse patrimônio está parado em todo o Estado.
Então, a nova metodologia de trabalho da Secretaria da Habitação vai
fazer, após um levantamento, um fundo de caixa na área social para
dotar um grande número de mineiros da possibilidade de ter a sua
casa própria. Ela vai negociar muitos lotes, que são milhares em todo
o Estado. Alguns estão urbanizados, outros, não. A COHAB vai
mandar urbanizar outras áreas que não estão urbanizadas e vai
pagar, com imóvel, o trabalho das empreiteiras. Pasmem, a COHAB
tem 147 lojas. Para quê isso? Não é seu papel ter lojas. O papel da
COHAB é fazer casas para as pessoas, é atender realmente à sua
ação social.

Quero parabenizar o Secretário Ronaldo Perin por esse trabalho de
reorganização da Secretaria de Habitação e da COHAB. Esse fundo
de caixa vai atender à sua função social. Quero desejar muito êxito à
Secretaria da Habitação, para que possamos agilizar esse processo e
dotar muitas famílias mineiras de casa própria.

Queria dizer ainda que, na área da segurança, o Secretário Mauro
Lopes irá entregar mais uma cadeia pública. E quero deixar bem clara
a diferença entre cadeia e penitenciária. As cadeias podem ser
construídas em bairros residenciais. Até porque a maioria dos presos
que estão nas cadeias é formada de pessoas que estão cumprindo
pena por um tempo determinado. O preso precisa estar próximo à sua
comunidade para que possa ser visitado pelos parentes, pelos
amigos. Já as penitenciárias devem ser construídas em local distante,
porque ali vão estar os condenados de alta periculosidade, que
precisam ficar afastados da sociedade. Hoje, devido ao grande
número de presos, eles estão misturados. Muitos condenados com
penas de longa duração estão junto com condenados com penas de
curta duração. A Secretaria da Segurança Pública está fazendo o seu
papel, buscando aumentar o número de cadeias para colocar os
presos que são recuperáveis e dotá-los de condições de reintegração
na sociedade, para, depois, manter as penitenciárias, ou até construir
outras mais distantes, e ali colocar os presos condenados a penas de
longa duração.

Parabenizo o Secretário, que hoje foi muito enfático ao entregar
mais uma cadeia. Na próxima semana, talvez inaugure outra - e
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outras estão sendo feitas. Os presos vêm sofrendo com a
superpopulação nas cadeias, o que realmente a todos assusta. Não é
digno que seres humanos, embora condenados, vivam dessa
maneira.

Parabenizo o Secretário e fico feliz, porque o Governo Itamar Franco
está buscando a solução desse problema, para entregar à Secretaria
da Justiça a manutenção desses presos. Era o que tinha que dizer, Sr.
Presidente.

• Sr Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, comemoramos, no dia 17, o Dia do Patrimônio
Histórico. Nesta tarde, gostaríamos de fazer nesta Casa a nossa
reflexão. "A comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio
cultural". E com essa mesma convicção, presente nas palavras de
Aloisio Magalhães, que, nesta tarde, somos convidados a refletir
sobre o dia 17 de agosto, que assinalou o Dia do Patrimônio Histórico,
data essa que se converte em justa homenagem ao grande mineiro
Rodrigo de Meio Franco, fundador e, durante 30 anos, Diretor do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Rodrigo de Meio Franco é um dos grandes colaboradores da
formação de uma consciência coletiva, que encontrou na defesa da
preservação do patrimônio histórico e cultural a maneira adequada de
eternizar a memória de gerações inteiras, que se aplicaram ao árduo
trabalho de construir, edificar, pintar, entalhar, esculpir e emoldurar
obras de rara beleza e de valor imensurável, fazendo das nossas
Minas Gerais um Estado conhecido nacional e internacionalmente

o pelo acervo que possui.
Para a preservação do patrimônio histórico e artístico, torna-se

imprescindível o acesso aos diversos níveis de informação, além de
enfrentar e confrontar o passado com suas realizações. E esse o
desafio presente em nossos dias, quando se verifica a urgente
necessidade de empreendermos ações competentes que resultem em
soluções eficazes para a situação que cerca o nosso patrimônio.
Lançarmo-nos à execução dessa tarefa representa a prática de
verdadeiro exercício de cidadania.

A riqueza de Minas Gerais no campo artístico e cultural é
multifacetada. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, mesmo tendo parte



440
expressiva do seu ouro e pedras preciosas extraídos e levados
pela Coroa portuguesa, o nosso Estado formou o mais rico conjunto
arquitetônico do barroco brasileiro.

Atestam esta verdade as nossas cidades históricas: Ouro Preto,
patrimônio histórico da humanidade, é sede de alguns dos principais
monumentos, igrejas e museus característicos da época. Maravilhas
que, além da beleza própria, notabilizam-se pelo autor, Antônio
Francisco Lisboa, um escultor aleijado.

Apenas com um cinzel, o "Aleijadinho" esculpiu em pedra sabão os
12 Profetas e os Passos da Paixão em Congonhas, a imagem de
Nossa Senhora da Conceição e diversas igrejas, todas adornadas em
ouro.

Mariana, a primeira capital das Gerais, tem nas suas igrejas e em
outros monumentos ali encontrados a expressão profunda do
sentimento libertário que sempre distinguiu o povo mineiro.

São João dei-Rei, com suas importantes edificações civis e
religiosas, ainda hoje mantém seu charme colonial, sendo objeto da
atenção dos turistas do Brasil e do exterior.

Diamantina, com sua rica história e acentuadas tradições, é motivo
de nossa alegria e júbilo, por sua recente elevação à condição de
patrimônio histórico da humanidade.

Tiradentes reserva para os que a visitam uma experiência rica e
agradável, com o passado fazendo-se presente em cada esquina,
praça ou rua da outrora Vila de São José.

E nesse contexto que se molda o ideário de Vila Rica e a
consciência libertária dos Inconfidentes, inconformados com a
situação econômica vivida nesse período e detentores das
informações sobre as revoluções na França e na América do Norte,
bem como da ideologia iluminista, já presente na sociedade
mineradora daquela época.

Na condição de membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia desta Casa e como representante do Poder
Legislativo no Conselho Curador do IEPHA, quero, nesta
oportunidade, dar o meu testemunho quanto ao trabalho e dedicação
do Secretário de Estado da Cultura, jornalista Angelo Oswaldo, cuja
atuação se pauta pelo compromisso com a valorização da cidadania e
da ação comunitária.
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Um bom exemplo do empenho e da determinação do Secretário

Ângelo Oswaldo é a assinatura, amanhã, de protocolo de cooperação
técnica entre a Secretaria da Cultura e a Fundação Ricardo do
Espírito Santo Silva, de Portugal, visando ao desenvolvimento de um
programa especial na área da conservação de bens patrimoniais e
projetos museológicos.

É nessa unidade de princípios que iremos alcançar a soma de
esforços para que todos, instituições e entidades das mais diferentes
tendências, possam debruçar-se sobre os rumos que pretendemos
imprimir e as opções possíveis para atingirmos a meta de bem
preservar esse legado, do qual somos hoje apenas fiéis depositários,
com o compromisso de devolvê-lo, intacto, às gerações futuras.

Portanto, não há como negar a importância da cultura como
instrumento de intercâmbio e interação, permitindo o acesso de todos
ao turismo, ao lazer, à educação, ao trabalho e à ecologia. Nesse
sentido, encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n°
799/2000, de minha autoria, que dispõe sobre a Política do
Ecoturismo em nosso Estado. A proposição, amplamente debatida
pelos setores envolvidos com a questão, busca normatizar o
desenvolvimento sustentável do turismo em Minas Gerais sem
prescindir da preservação de nosso meio ambiente.

O Projeto de Lei n° 799/2000, que já recebeu parecer favorável das
Comissões de Turismo e de Meio Ambiente, aguarda parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira para, depois, ser submetido à
apreciação deste Plenário.

Aproveito o ensejo para renovar o apelo a todos os segmentos
representativos de nossa enorme diversidade cultural para
apresentarem a sua valiosa contribuição nesta árdua missão de
assegurar aos que nos sucederão a integridade da riqueza que
recebemos de nossos antepassados, alicerçando em padrões firmes o
curso que desejamos dar à nossa própria história. Muito obrigado.

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

Sras. Deputadas, público que nos visita, para que essa preocupação
dos poderes públicos, principalmente das autoridades constituídas,
não fique no esquecimento, como ocorreu com a morte de uma
estudante em operação desastrada da policia carioca, estamos
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cobrando das autoridades a responsabilidade na questão da
segurança pública. Toda vez que acontece um fato delituoso de
grande repercussão na midia, o Plenário desta Casa, os Poderes
Executivos Estadual e Federal, a Câmara Federal, começam a discutir
o assunto com maior freqüência. Passado o primeiro momento, tudo
cai no esquecimento. O que nos traz a esta tribuna é a necessidade
de falar do aparelho policial de nosso Estado. Temos, tramitando na
Casa, a Proposta de Emenda á Constituição n° 33, que propõe a
integração da Polícia Civil e da Polícia Militar. O art. 137 da Carta
mineira diz: "A Policia Civil e a Polícia Militar subordinam-se ao
Governador do Estado". A proposta de emenda á Constituição traz a
seguinte inovação: 'A Polícia Civil e a Policia Militar subordinam-se ao
Governador do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado
da Segurança Pública". Por que apresentar a Proposta de Emenda à
Constituição n° 33? E indiscutível o clamor público da sociedade por
segurança pública. Todos, até mesmo os policiais mineiros, estão
sendo vitimas da escalada de violência e criminalidade em nosso
Estado, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Desde que assumimos o mandato, em 1 012199, passamos a denunciar
casos de crimes praticados com violência, entre eles as mortes de
nossos policiais, vitimas da violência de delinqüentes. Salientamos as
dificuldades dos agentes policiais que trabalham efetivamente no
combate ao crime.

Entre todas as dificuldades encontradas, destaca-se a ausência de
integração entre os órgãos que compõem o sistema de segurança
pública do Estado, gerando desencontro de informações,
superposição de funções, lentidão e uma completa falta de harmonia
nos trabalhos executados pelas duas polícias.

Várias discussões estão sendo travadas, em nível estadual e
federal, acerca das Policias Civis e Militares.

O que fazer para aperfeiçoar o aparelho policial do nosso Estado? A
Proposta de Emenda à Constituição n° 33/2000 tem como objetivo
colocar a Policia Civil e a Polícia Militar sob a coordenação única da
Secretaria da Segurança Pública, para promover a integração desse
aparelho. Sr. Presidente, quero dizer da nossa experiência como
policial militar, quando trabalhamos por 11 anos no combate ao crime
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e logo depois, por quatro
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anos no Centro de Operações da Polícia Militar, que é o 190,
número por meio do qual o cidadão, após ter sido vítima de um crime,
aciona a policia.

Esse tempo de trabalho foi suficiente para afirmar, com muita
convicção, o que passo a narrar: 1- as Polícias Civil e Militar
trabalham o tempo todo desencontradas em suas ações, operações e
estratégias; 2- as Polícias Civil e Militar não trocam informações no
que diz respeito às investigações e não traçam conjuntamente o
planejamento de combate ao crime; 3- as duas policias possuem,
cada uma, uma central de comunicações, uma academia, uma
corregedoria e um banca de arquivos criminais separados; 4- as duas
polícias fazem escuta clandestina de rede de rádio uma da outra; 5-
como se não bastassem todos esses pontos, ainda temos queixas de
ambas as policias quanta à intromissão de uma na esfera de
competência da outra.

Quando um crime ocorre com freqüência, como é o caso dos crimes
envolvendo mulheres no entorno do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte, as Policias Civil e Militar reúnem-se, fazem operação
conjunta para atender ao clamor público. Passado o momento, nada
mais ocorre. Elas não voltam a assentar-se à mesa para trocar
informações. Trata-se de uma grande falha do aparelho policial.

Para exemplificar, vou narrar um fato corriqueiro. Um determinado
cidadão, da janela, observa um indivíduo estranho em frente a sua
residência. O que mais causa espanto é que na rua não existe
mercearia, bar, padaria, ponto de ânibus ou qualquer tipo de
comércio. O indivíduo está parado ali, há horas. O cidadão,
preocupado, disca o 190. A PM envia uma viatura ao local. Os
policiais, após darem busca, não encontram drogas nem armas com o
indivíduo parado na rua. Questionada sobre o que faz ali, a pessoa
responde que está aguardando alguém. A viatura encerra sua
intervenção e vai embora. Minutos depois, a mesma central é
acionada para atender a um assalto seguido de morte, ou seja, um
latrocínio. O referido indivíduo, que havia sido liberado, havia
guardado a arma em local próximo, não sendo possível à polícia
localizá-la. Ele estava condenado a 30 anos de reclusão e era
foragido de uma penitenciária estadual.

Por que a PM falhou na prevenção do crime? Quando a PM aborda
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qualquer cidadão nas ruas, não tem como verificar o prontuário
criminal da pessoa, pois o arquivo criminal fica em poder da Polícia
Civil, que não fornece essas informações. Portanto, quando é
abordado pela PM, qualquer indivíduo foragido de estabelecimento
prisional, com mandado de prisão contra si ou transitando em veículo
com placa fria, não será preso.

Por outro lado, temos o exemplo de um assalto a Banco.
Imediatamente, a Policia Militar é acionada, e a Polícia Civil só tomará
conhecimento do assalto horas e horas depois, quando alguma
delegacia receber a ocorrência. Não seria muito melhor se, no mesmo
momento em que a viatura da Polícia Militar fosse acionada, o mesmo
acontecesse com a equipe de investigação da Polícia Civil?

Todos esses pontos abordados poderiam ser solucionados se
tivéssemos comandos coordenados pelo Secretário da Segurança
Pública, que poderia ser um civil, um jurista, um Coronel, um
Delegado, um político, assim como é o Ministério da Defesa, que
coordena as três Forças Armadas.

Quais os pontos positivos que poderíamos ter com a integração do
aparelho policial? Com a coordenação única, teríamos uma só
academia, o que ficaria mais barato para os cofres do Estado.
Poderíamos ter uma central única de comunicações. Assim, quando a
Polícia Militar fosse acionada, no caso de um assalto a Banco, a
polícia de investigação também deslocaria a sua equipe, a fim de que
fosse feito um trabalho em conjunto. Outro ponto positivo seria um
arquivo de dados de acesso comum, possibilitando que as
comunicações fluíssem rapidamente e as informações fossem
utilizadas pelos dois aparelhos policiais. Além disso, com a academia
única, os policiais formados nos mesmos bancos acadêmicos já iriam
atuar nos quartéis e nas delegacias movidos pelo sentimento de
integração. Poderíamos ter também a criação dos DPIs. Como temos
viajado por todo o Estado, verificamos que, no interior e em Belo
Horizonte, a situação é semelhante. Se formos a uma delegacia,
veremos que a Polícia Civil está numa extremidade e a Polícia Militar
em outra. O que o cidadão - que paga impostos e quer um
atendimento imediato por parte do aparelho policial, do braço armado
do Estado - tem a ver com essa separação? Ele paga por uma polícia
mais eficiente, que combatã o crime. Os dois modelos de polícia estão
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falidos.
Estamos falando sobre o aparelho policial. Estamos falando do

aparelho policial, e não do homem policial. Temos policiais excelentes,
servidores públicos comprometidos. Mas os modelos que ai se
encontram, não se sentam á mesma mesa, não trocam informações,
sequer têm coragem de encarar o crime para combatê-lo
conjuntamente; não podemos falar que esse modelo de polícia é o
melhor.

E por isso que estamos tentando sensibilizar os demais
parlamentares. Precisamos cobrar do Governador Itamar Franco
coragem para quebrar essa resistência, principalmente das cúpulas da
polícia do Estado. Não estamos falando da base, Os Detetives, os
Carcereiros, os Inspetores, os Soldados, os Cabos e os Sargentos
querem essa integração do aparelho policial, mas, quanto à cúpula, ao
Secretário, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, há uma
resistência muito grande. Tenho falado, em todos os municípios que
tenho percorrido, que estamos preocupados: o Coronel Comandante-
Geral vai perder o "status" de Secretário ou vai haver subordinação a
quem quer que seja? Ele passa ou não a ter o cargo de Secretário
Adjunto, que seria a melhor forma? Por quê? Porque o Secretário da
Segurança Pública não é Secretário da Segurança Pública, é
Secretário da Polícia Civil. Para ser Secretário da Segurança Pública,
precisaria estar chefiando as duas policias, mas não está.

Infelizmente, o cidadão fica convivendo com isso. Todos os Dias, há
fuga. Os finais de semana sempre trazem a notícia de que, de um
determinado distrito policial, fugiu um detento. A Polícia Militar está
diuturnamente nas ruas. E eu pergunto: a Policia Militar vai saber que
esse homem abordado é um foragido? Não, porque esse arquivo está
nas mãos da Policia Civil, que, por sua vez, não o fornece.
Precisaríamos de um acesso comum a esses arquivos criminais, uma
central de comunicação única, para facilitar a ação policial. Mas,
infelizmente, esbarramos no corporativismo e, muitas das vezes, em
questões pessoais de quem não está preocupado com a sociedade,
mas sim com o cargo que está ocupando.

O Plano Estadual de Segurança Pública foi entregue ontem pelo
Vice-Governador Newton Cardoso ao Governo Federal. Esperamos
que o Governador Itamar Franco tenha a coragem de determinar a
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cúpula das duas polícias, por meio de uma ordem que elas passem
a traçar planos conjuntos de prevenção e combate ao crime.

Que não só em Belo Horizonte, como também em todo o interior,
passemos a ter os Distritos Policiais Integrados - DPIs. Nas cidades
do interior a Delegacia da Polícia Civil está em uma extremidade, e o
destacamento, em outra. Se questionarmos um cidadão sobre a quem
cabe a competência com relação a um crime, ele não saberá falar. Por
que essas duas polícias não estão juntas na mesma edificação? Para
essa integração ocorrer, basta vontade política do Governador, basta
que ele deixe a Proposta de Emenda á Constituição n° 33 tramitar
nesta Casa, pedindo à base de Governo que ela seja aprovada. Ele
precisa encarar, de uma vez por todas, a resistência do Comando da
PM. Não nos preocupamos com o fato de a Policia Militar de Minas
Gerais, por ter uma grande tradição, de ser emblemática. Não temos
que ser emblemáticos com a tradição, temos que estar preocupados,
Governador Itamar Franco, com a eficácia do combate ao crime.
porque o tráfico de drogas vem crescendo, o índice de criminalidade
vem crescendo. Temos crimes bárbaros ainda não solucionados.
Enquanto isso, as duas polícias, mais precisamente os Comandos
dessas polícias, se dão ao luxo de não sentar na mesma mesa para
traçar esse plano.

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Gostaria de
parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues pelo pronunciamento
desta tarde. Quero registrar a iniciativa do Governador do Estado. Dr.
Itamar Franco, de começar a viabilizar uma melhor estrutura para a
segurança do Estado.

As mais de duzentas viaturas, de cuja entrega participamos nesta
semana, constituem um marco histórico, pois proporcionam ao
cidadão o atendimento que ele quer e melhoram a segurança no
Estado.

Mauro Lopes, que está dando exemplo como Secretário da
Segurança Pública, merece de todos nós respeito e admiração.
Acreditamos que a integração das Policias Militar e Civil na realização
de um trabalho conjunto virá, verdadeiramente, acionar a segurança e
melhorar o atendimento no Estado. Minas está dando exemplo, e
acreditamos nisso. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria até de citar esse caso
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como exemplo, para a população ter certeza daquilo que estou
falando. O Secretário Mauro Lopes vai a Brasília e consegue arrancar
do Ministério da Justiça R$96.000.000,00 para investir na Policia Civil.
Não estou querendo 'puxar a sardinha" para a Policia Militar nem para
a Civil, mas o Secretário deveria estar buscando recursos para os dois
aparelhos policiais. Essa divisão é ruim na hora de se distribuir a
verba. O que gostaríamos de ouvir do Governador Itamar Franco é
que o Plano Estadual de Segurança Pública integre o aparelho policial
e essas resistências sejam quebradas, para que a população possa
ter nas Polícias Militar e Civil uma esperança de mais eficiência no
combate ao crime. E isso que o cidadão espera e é por isso que volto
a insistir e vou continuar insistindo: os aparelhos policiais do Estado
precisam estar integrados. Sabemos que a responsabilidade não é só
da policia, existem outros órgãos, mas a responsabilidade maior recai
sobre ela.

Gostaríamos de agradecer, Sr. Presidente, pela paciência e quero
dizer que estaremos sempre atentos, discutindo esse assunto, e
defendendo o povo de Minas, para que as nossas policias sejam
integradas. Muito obrigado.

? Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a
1 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 Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.550.
Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ailton
Vilela; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PDT: efetivo -
Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PFL:
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Sebastião
Navarro Vieira; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão;
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suplente - Deputado Ivo José. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Marcelo
Gonçalves - indicando o Deputado Doutor Viana para membro efetivo
da CPI da, Rodoviária, na vaga do Deputado Alvaro Antônio (Ciente.
Designo. A Área de Apoio ás Comissões e cópia às Lideranças.);
pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 482 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.547/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 1.55412000, da Comissão de Política Agropecuária,
1.565/2000, da Comissão de Transporte, e 1.566/2000, do Deputado
Fábio Avelar; e de Direitos Humanos - aprovação, na 532 Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 1.564/2000, de sua autoria; e pela
Comissão Especial da Loteria Mineira - informando a conclusão dos
seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte
relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA
PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR O MINISTÉRIO PÚBLICO NA

APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
OCORRIDAS NO ÂMBITO DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS
Sumário

- Constituição da Comissão Especial
II - Composição da Comissão
III - Objetivos da Comissão
IV - Dos trabalhos da Comissão
V - Histórico das denúncias
VI - Inquérito civil público
VII - A defesa
VIII - Aspectos jurídicos
1 - Ação civil pública intentada pelo Ministério Público
2 - Legislação pertinente
A - No âmbito federal
Loterias
Destinação das receitas
3 - No âmbito estadual
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IX - Conclusão
Anexo 1 - Extrato dos depoimentos
Anexo II - Documentos apresentados à Comissão
Anexo III - Texto da Lei n° 6.265, de 18112/73,
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consolidado e
atualizado

Anexo IV - Normas legislativas e regulamentares sobre a Loteria
Mineira

- Constituição da Comissão Especial
A Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Acompanhar e

Auxiliar o Ministério Público na Apuração das Denúncias de Possíveis
Irregularidades Ocorridas na Loteria Mineira foi constituída a
requerimento do Deputado Durval Angelo, aprovado em 51412000,
tendo iniciado seus trabalhos em 11/5/2000.

Em virtude de requerimento da Comissão, aprovado em Plenário, o
prazo para a conclusão dos trabalhos do referido órgão técnico foi
prorrogado por 30 dias.

II - Composição da Comissão
Integram a Comissão Especial os seguintes Deputados:
1 - Efetivos: Deputado João Batista de Oliveira - PDT (Presidente) -

Deputado Aílton Vilela - PSDB (Vice-Presidente) - Deputado Alberto
Beiani - PFL (relator) - Deputado José Henri q ue - PMDB - Deputada
Maria José Haueisen - PT.

2 - Suplentes: Deputado Adelino de Carvalho - PMDB - Deputado
Alencar da Silveira Júnior - PDT - Deputado Amilcar Martins - PSDB -
Deputado Ivo José - PT - Deputado Sebastião Costa - PFL.

III - Objetivos da Comissão Especial
A Comissão Especial da Loteria Mineira foi constituída com vistas a

acompanhar e auxiliar o Ministério Público na apuração de denúncias
de possíveis irregularidades ocorridas na Loteria do Estado de Minas
Gerais e veiculadas pela imprensa.

IV - Dos trabalhos da Comissão
o	A Comissão Especial da Loteria Mineira realizou sete reuniões,
o sendo quatro ordinárias, duas extraordinárias e uma especial. A

primeira delas foi realizada no dia 11/5/2000, para eleição do
Presidente, do Vice-Presidente e do relator. Outras quatro reuniões
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foram destinadas à oitiva de convidados que pudessem esclarecer 1

a ocorrência de irregularidades no âmbito da Loteria Mineira.
Na reunião de 18/5/2000, foram ouvidos os Srs. Márcio Tadeu

Pereira, ex-Presidente da Loteria Mineira; Luciano José de Oliveira,
ex-Diretor Administrativo da Loteria Mineira; e Mário Márcio
Magalhães, ex-Diretor de Operações da Loteria Mineira. Em
251512000, a Comissão recebeu os Si-s- Antônio Francisco Patente -
Presidente da Loteria Mineira; José Mauro Romualdo da Silva - Diretor
de Operações da Loteria Mineira; José Maria Dias - Assessor;
Lindauro Mota - Chefe de Gabinete; e Marco Fernando - Assessor. Na
reunião de 816/2000, estiveram presentes os Srs José Celso Schill -
Presidente da Associação das Empresas de Diversão Eletrônica
Interativa "Off-line" de Minas Gerais; José Carlos da Silva Ribeiro,
Dalton Luiz de Oliveira Carhni, José Alvarez; e, em 15/6/2000,
compareceram o Desembargador Ayrton Meia, Auditor-Geral do
Estado, e Ricardo Olinto Hazan, Auditor.

Os Promotores que subscreveram a ação civil pública interposta em
razão das denúncias de irregularidades na Loteria Mineira foram
convidados para uma reunião da Comissão, mas não puderam
comparecer. No entanto, apresentaram ofício justificando a ausência e
encaminharam documentos que pudessem auxiliar os trabalhos da
Comissão. Observaram que todas as irregularidades apuradas com
relação às máquinas caça-níqueis já estão sendo discutidas em juízo
e que, agora, o Ministério Público tem procedido a novas
investigações de outras possíveis irregularidades também ocorridas
no âmbito da Loteria Mineira.

No Anexo 1 apresentamos o extrato dos depoimentos colhidos, cujo
inteiro teor se encontra nos arquivos desta Casa, em setor próprio, em
notas taquigráficas. No Anexo II, relacionamos os documentos que os
depoentes apresentaram a esta Comissãa

V - Histórico das denúncias
Em meados do mês de dezembro de 1999, a Promotoria

Especializada na Defesa do Patrimônio Público recebeu dossiê
anônimo contendo uma série de denúncias de irregularidades
envolvendo a Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG. Segundo o
dossiê, a Loteria firmara contrato com a empresa VISA Lotérica Ltda.,
sem prévia licitação, formalizando-se a contratação mediante
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inexigibilidade de procedimento licitatôrio, sendo o objeto do
contrato o fornecimento de equipamentos eletrônicos e serviços.

Ainda segundo as denúncias, a Loteria expediu sucessivos atos
normativos (Resoluções n°5 16 e 17, ambas de 1999) com vistas a
regulamentar os jogos explorados pela IVISA, tendo em vista o
expressivo lucro que a referida empresa vinha obtendo.
Concomitantemente, a IVISA teria cedido parcialmente seus direitos
contratuais à empresa JOGOBRAS DO BRASIL Ltda., permanecendo
tão-somente na exploração de uma modalidade de jogo eletrônico
denominado "soneca". O denunciante anônimo aduz que essa cessão
de direitos também haveria de ser precedida do devido processo
licitatório. Alegou-se ainda que foi implementado aditivo ao contrato
original, de modo a nele se inserirem cláusulas ilegais.

Outrossim, afirma-se, no dossiê, que a direção da Loteria expediu
ato normativo (Resolução n° 25199) instituindo um selo a ser colocado
em cada máquina caça-níquel, no valor aproximado de R$ 300,00, de
modo manifestamente ilícito, visto que inexistia previsão legal para tal
cobrança. Em razão da instituição do referido selo, a empresa
JOGOBRAS estaria recebendo aproximadamente R$ 900.000,00 por
mês.

Na representação anônima, é dito que a empresa Cousin Games,
situada no Município de Contagem, é, na prática, a principal
operadora do sistema, visto que domina o mercado de venda das
máquinas caça-níqueis, agindo em conluio com a direção da Loteria
Mineira.

VI - Inquérito civil público
A vista dos fatos narrados no dossiê, a Promotoria Especializada

instaurou inquérito civil público a fim de proceder à apuração das
supostas irregularidades.

Foram coligidos diversos documentos necessários à instrução do
referido inquérito, a saber, cópia integral dos processos de
inexigibilidade de licitação referidos, cópias dos contratos sociais e
respectivas alterações das empresas mencionadas (IVISA,
JOGOBRÁS e Cousin Games), bem como documentos contendo
informações prestadas pela direção da Loteria Estadual.

Analisada a documentação acostada aos autos, foi possível
constatar que, de fato, a Loteria Mineira firmou em 5/1/98 contrato
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com a empresa [VISA Lotérica Ltda., pelo prazo de 60 meses,
contrato este denominado "Instrumento Particular de Prestação de
Serviço e Instalação de Equipamentos e Outras Avenças", tendo como
interveniente anuente a Loteria do Estado do Pará - LOTERPA.

O objeto da avença era a "implantação, opera cionalização,
gerenciamento de um sistema de jogo, com utilização de máquinas e
equipamentos para a captação de apostas, para os jogos lotéricos, no
Estado de Minas Gerais, com característica de exclusividade da
LOTERPA em relação à ]VISA, incluindo jogo de números de um
modo geral, sistema de loteria eletrônica, videoloteria, máquinas
operadas com moedas, fichas ou cartões inteligentes, na modalidade
off-I me".

Tal contrato foi firmado com inexigibilidade de licitação, nos termos
do inciso 1 do art. 25, c/c os incisos II e III do parágrafo único do art. 26
da Lei n°8.666, de 1993.

O inciso 1 do ar!. 25 da Lei n° 8.666 estabelece que é inexigível a
licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para
aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra
ou o serviço, pelo sindicato, pela federação ou confederação patronal
ou, ainda, pelas entidades equivalentes. Já de acordo com o disposto
no "caput" do art. 26 da Lei de Licitações, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25 deverão ser necessariamente
justificadas e comunicadas dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco
dias, como condição para eficácia dos atos. E, de acordo com o
disposto nos incisos II e III do parágrafo único do mesmo artigo, o
processo de inexigibilidade será instruído, no que couber, com a razão
da escolha do fornecedor ou executante e com a justificativa do preço.

Em 216/99 a VISA firmou contrato de cessão dos direitos que tinha
junto à Loteria Mineira, transferindo-os à JOGOBRAS, com a anuência
da Loteria, que, na mesma data, editou a Resolução n° 16/99, com
vistas a normatizar e regulamentar terminais eletrônicos de sorteios
instantâneos.



ai

453
Posteriormente, sobreveio o primeiro termo de aditamento ao

contrato original, datado de 216199, por meio do qual foram
introduzidas ao documento novas cláusulas contratuais. Em seguida,
a Loteria expediu novo ato normativo (Resolução n° 17199) para
regulamentar o jogo chamado "futebol da sorte".

Em 20/8/99, a Loteria editou a Resolução n° 25199, que "normatiza e
regulamenta a Videoloteria Off-line Interativa do Sistema de Concurso
de Prognósticos, com premiações pré-fixadas, sorteios e apostas
instantâneas tendo como base números, figuras e/ou simbolos". Tal
ato normativo instituiu um selo de licença e fiscalização no valor de
301 UFIRS, a ser recolhido mensalmente pelos proprietários das
máquinas caça-níqueis instaladas no Estado.

VII - A defesa
A - Depoimentos
Integram na forma do Anexo 1 (Extratos dos Depoimentos), sendo

importante para a defesa ressaltar:
- Márcio Tadeu Pereira: iniciou o seu depoimento afirmando que

aquela era a primeira oportunidade que ele e os demais ex-Diretores
da Loteria estavam tendo para serem ouvidos, não obstante ter sido
realizado um inquérito e estar em curso uma ação em que são
acusados de irregularidades na gestão da entidade.

Afirmou que, quando assumiu a direção da Loteria, esta contava
R$1.600.000,00 em caixa e que, por expressa determinação do
Governo Itamar Franco, deu curso a uma série de medidas de
contenção de custos, promovendo cortes de despesa e de pessoal.
Todos os contratos da Loteria então vigentes foram renegociados, o
que representou uma economia da ordem de 25% a 30%. Informou

1

 que, na área de pessoal, o corte foi da ordem de 27%. Afirmou, ainda,
que todos os atos e medidas tomados em sua gestão foram
absolutamente legais e contaram com o respaldo do corpo jurídico da
Loteria.

O depoente informou que, quando surgiram as denúncias de
irregularidades na Loteria, o Secretário Hargreaves lhe perguntou se
poderia pedir uma auditoria geral na entidade, oportunidade em que
respondeu que não só podia, como devia. Afirmou que foi realizado o
serviço de auditagem pela Auditoria-Geral do Estado, que concluiu
pela inexistência de ilegalidades na gestão da Loteria.
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- Luciano José de Oliveira: salientou o fato de que, quando

assumiram a gestão da Loteria, esta apresentava um saldo de
R$1.652.236,24, e, um dia antes da exoneração da diretoria, o saldo
era de R$20.145.691,67: Afirmou que tal aumento de receita se deu
em virtude das novas modalidades de jogos que foram lançados.

Quanto ao lucro líquido mensal, disse que o valor variava em função
da premiação a ser paga, não sendo possível predeterminá-lo. Assim,
o lucro líquido variava entre R$2.000.000,00 e R$2.500.000,00 ao
mês.

O Deputado Alberto Bejani indagou ao depoente o motivo
determinante do afastamento da diretoria da Loteria, já que em sua
gestão houve um expressivo aumento de receita da entidade, havia
participação ativa do Secretário Hargreaves, e foi realizada auditoria
pelo Tribunal de Contas. O ex-Diretor informou que tudo foi fruto de
uma denúncia anônima enviada à Procuradoria, à Auditoria do Estado
e à Promotoria da Defesa do Patrimônio Público, que gerou a
instauração de inquérito, em que os Diretores da Loteria tiveram de
responder a um questionário. Seguiu-se a abertura de um inquérito
criminal contra os dirigentes da Loteria e algumas empresas que com
ela haviam contratado. Posteriormente, foi concedida, pelo Judiciário,
uma liminar determinando o afastamento provisório da diretoria da
Loteria.

Segundo o depoente, os questionamentos da Promotoria se deram
em dezembro, e a direção da Loteria enviou um memorial ao
Ministério Público no dia 20 de março. Já no dia seguinte, o órgão
ministerial entrou com a ação civil pública, cujos autos contêm 108
páginas, o que sugere, no entender do depoente, que o Ministério
Público já estava com tudo preparado e que não foram consideradas
as ponderações contidas no memorial, que contava cerca de 40
páginas. Ainda segundo o depoente, o memorial foi entregue de livre e
espontânea vontade, uma vez que não foi pedido pelo Ministério
Público, que enviou tão-somente um questionário.

- Mário Márcio Magalhães: Sobre a forma de administração dos
jogos, o Sr. Mário Márcio Magalhães disse que a Loteria tem dois
jogos que explora diretamente: o bilhete tradicional e a raspadinha,
sendo os demais jogos operacionalizados por provedores. A Loteria
tem dois sistemas: o "on-line" e o off-line". 0 'on-line" é explorado
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pela GITEC, que é a mesma empresa que operacionaliza a Mega-
Sena e os jogos da Caixa Econômica Federal.

Com relação ao cadastramento de empresas pela Loteria, o Sr.
Mário Márcio afirmou que houve empresas que cadastraram 200
máquinas, apresentaram nota fiscal de 150 e, depois, no
licenciamento, adquiriram 50 selos em um mês, 80 no outro e 90 no
outro. Verificou-se, assim, que houve sonegação.

Ao comentário do Deputado José Henrique de que crianças estariam
jogando nas máquinas de caça-níqueis à vontade, porque os
comerciantes não fiscalizam isso e o poder público estaria dando um
aval a tal situação, o Sr. Mário Márcio respondeu que estavam sendo
tomadas algumas medidas. Disse que o Juizado da Infância e da
Juventude fez 2.050 apreensões, multando os comerciantes que
permitiam que menores jogassem. Estava sendo elaborado um projeto
para coibir tal situação, mas a Loteria não conseguiria fiscalizar 100%
da atividade. Caberia ao Juizado de Menores fiscalizar o uso das
máquinas pelos menores.

O Sr. Mário Márcio observou que funcionam no mercado máquinas
autorizadas e não autorizadas. O Presidente da Comissão perguntou
se a Loteria sabia quais empresas operavam com máquinas não
autorizadas, O Sr. Mário Márcio respondeu que sim e que o combate
a esse excedente de máquinas se daria com a implementação do
novo projeto da Loteria, o qual previa que as máquinas clandestinas
seriam confiscadas.

B - A auditoria
O Desembargador Ayrton Maia, esclareceu que foi feita uma

auditoria determinada pelo Governador do Estado para verificar a
legalidade da contratação de uma firma que iria fornecer as máquinas
que foram utilizadas pela Loteria e que esse foi o único trabalho feito
pela Auditoria-Geral do Estado. Afirmou que, na ocasião, foi
questionada a legalidade ou não da licitação para a aquisição desses
equipamentos. Verificou-se que, na realidade, o contrato feito com a
firma, na ocasião, não foi precedido de licitação, e sim de

o procedimento de inexigibilidade de licitação. O argumento era o de
o que foram feitos convites a todas as firmas que poderiam fornecer os

equipamentos, mas apenas uma compareceu e, por meio de
documentação fornecida por órgãos dos governos argentino e

z
o
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uruguaio, foi atestado que eram exclusivos na utilização desses
equipamentos em toda a América Latina, razão pela qual a direção da
Loteria justificou a não-utilização da licitação. Assim, observou o
Desembargador que a Loteria justificou a inexigibilidade da licitação
pela exclusividade existente. A conclusão da auditoria determinada
pelo Governador do Estado foi: "Em face do exposto, concluímos que
as denúncias carecem de fundamentação, não havendo ilegalidades
nos atos praticados pela diretoria da LEMG".

VIII - Aspectos jurídicos
1 - Ação civil pública intentada pelo Ministério Público
A vista das denúncias apuradas, o Ministério Público impetrou junto

à 3 1 Vara da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte uma ação
civil pública, com requerimento de tutela antecipada, cumulada com
ação civil por atos de improbidade administrativa, da Loteria do Estado
de Minas Gerais, da Jogobrás do Brasil Ltda, da lvisa Lotérica Ltda.,
bem como dos dirigentes da Loteria Mineira (Processo n.° 031.949-
1/0 0).

Na referida ação, aponta-se a ilicitude dos chamados caça-níqueis,
os quais, segundo o Ministério Público, são caracterizados como jogos
de azar e tipificados como contravenção penal, a teor do art. 50 da Lei
das Contravenções Penais (Decreto-Lei n°3.688, de 3110/41).

Ainda segundo o órgão ministerial, os Estados-membros podem
explorar jogos lotéricos, não lhes assistindo competência legislativa
para a instituição de novos jogos lotéricos. Compete-lhes, tão-
somente, explorar, direta ou indiretamente, jogos criados e
reconhecidos pela União. Invoca-se, nesse passo, o disposto no art.
22, inciso XX, da Constituição Federal, segundo o qual compete
privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e
sorteios. Afirma-se, na ação, que a legislação federal permite
"exclusivamente a realização de jogos de bingos para o fomento do
desporto, nas modalidades permanente ou eventual" e que "o
denominado 'bingo eletrônico'- ou máquina de caça-níqueis - não se
enquadra nas modalidades permitidas de jogo de bingo, em face da
sua própria natureza: não há extração coletiva, nem prévia definição
da seqüência vencedora, nem premiação sucessiva".

A ação civil pública busca ainda impugnar as Resoluções n°s 16, 17
e 25, expedidas pela direção da Loteria Mineira, que regulamentam o
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jogo das máquinas de caça-níqueis, sob o argumento de que toda
norma regulamentar, dado o seu caráter infralegal, há de se basear
em uma lei que a respalde.

O Juízo da 33 Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de
Belo Horizonte, em decisão liminar, deferiu praticamente todos os
requerimentos postulados pelo Ministério Público em sede de
liminares e antecipação de tutela; todavia, como se vê até mesmo de
noticia veiculada no "Estado de Minas" de 211712000 (caderno
"Gerais", pág. 29), o Tribunal de Justiça determinou a suspensão das
liminares, com o imediato restabelecimento da Resolução n° 25199.

2 - Legislação pertinente
A - No âmbito federal
Loterias
O serviço de loterias foi instituído pelo Decreto-Lei n° 6.259, de

1944, que prevê, no art. 3 1 , que a concessão ou a exploração lotérica
emanará sempre da União, por autorização direta quanto à loteria
federal ou mediante decreto de ratificação quanto às loterias
estaduais, constituindo suas normas uma derrogação das normas do
Direito Penal, que proíbem o jogo de azar. O art. 40 do mesmo
diploma legal determina que constitui contravenção, passível de
repressão penal, a loteria de qualquer espécie não autorizada ou
ratificada expressamente pela União.

Há que salientar que jogos de azar são considerados uma
contravenção penal, nos termos do art. 50 do Decreto-Lei n° 3.688, de
1941 (Lei das Contravenções Penais), mas, uma vez regulamentada
uma atividade como de loteria, afastada está a figura contravencional
do jogo de azar.

O Decreto-Lei n°204, de 1967, que altera o Decreto-Lei n° 6.259, de
1944, ratifica a determinação prevista naquele diploma legal de que a
exploração de loteria constitui derrogação das normas de Direito
Penal. Ora, derrogar uma norma jurídica é revogá-la parcialmente,
para uma hipótese especifica. No entanto, o referido decreto, no art.
32, inova, ao proibir a criação de novas loterias estaduais, sendo
mantidas apenas aquelas criadas e ratificadas pela União em data
anterior à sua vigência, como no caso da Loteria Mineira, criada em
1939. No mais, estabelece que as loterias estaduais serão regidas
pelo Decreto-lei n° 6.259, de 1944, no que não for contrário ao que
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dispõe.

Assim, verifica-se que os jogos de azar não passíveis de repressão
penal são tão-somente aqueles explorados pelas loterias federal e
estaduais. Há que se observar aqui que, como a permissão para a
exploração de jogos de azar constitui uma derrogação das normas de
direito penal, tudo que com ela se relacione deve receber uma
interpretação restrita, nunca ampla. Entretanto, com a edição da
Constituição Federal de 1988, ficou estabelecida a competência
concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios para a exploração de concursos de prognósticos.

A Lei n° 6.259144, que "dispõe sobre o serviço de Loterias e dá
outras providências", determina, em seu art. 3°, que "a concessão ou
exploração lotérica, como derrogação das normas do Direito Penal,
que proíbem o jogo de azar, emanará sempre da União, por
autorização direta quanto à loteria federal ou mediante decreto da
ratificação quanto às loterias estaduais".

Importante salientar que a ratificação das loterias estaduais pela
União não se dá a cada modalidade lotérica criada. A ratificação se dá
à loteria enquanto entidade, como é o caso da Loteria do Estado de
Minas Gerais, que foi ratificada pelo Decreto Federal n° 3.850, de
2213139. Não existe previsão legal para subordinação de autarquia
estadual à União Federal.

Derrogando as normas do direito penal relativamente às loterias
estaduais ratificadas por decreto federal, assim como é o caso da
Loteria Mineira, afastou o legislador sua aplicação. E não poderia ser
diferente.

A autonomia das loterias foi reconhecida e acolhida pela Cada
Magna vigente, que, em seu art. 195, inciso III, é expresso ao
determinar o financiamento da seguridade social, de formas direta e
indireta, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios pela receita decorrente da exploração de concursos de
prognósticos. Se o Constituinte pretendesse a exclusividade da
exploração dos concursos de prognósticos pela União, jamais faria a
previsão de arrecadação para a seguridade social também para os
Estados.

As loterias estaduais são reconhecidas como serviço público desde
a edição do Decreto n° 21.143, de 1932, e, como serviço público,
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sobre ele não incide a norma penal, que obviamente quer proibir a
exploração ilegal do jogo, pois desde que criadas por lei, as loterias
escapam á jurisdição do direito penal.

Todas as loterias, tanto a federal quanto as estaduais, existem em
decorrência da lei e são reguladas por lei: a federal por lei federal; as
estaduais por leis estaduais. Isso deriva da partição e da autonomia
de poderes estabelecida pela Constituição Federal. A única limitação
legal de competência das loterias estaduais, estabelecida pelo § 1 1 do
art. 2° do Decreto-Lei n° 6.259, de 1944, é que elas somente podem
atuar nos limites territoriais de seus respectivos Estados.

Importante é salientar que a competência privativa da União para
legislar sobre jogos, estabelecida pelo art. 22 da Carta Magna, não
pode, em hipótese alguma, ser confundida com competência
exclusiva. A competência privativa para legislar sobre um assunto não
implica competência exclusiva para atuar no setor regulado pela lei
dela emanada.

Os monopólios da União não estão arrolados no art. 22 da
Constituição Federal, e sim em seu art. 177, que estabelece
taxativamente quais são eles. Ora, em momento algum, a Constituição
Federal determina exclusivamente à União o direito de explorar
loterias ou concursos de prognósticos. Assim, qualquer
questionamento relativo a competência dos Estados para definir o
funcionamento de suas loterias deve ser tratado como matéria
exclusivamente constitucional, pois, como afirmado, as normas de
direito penal, desde a edição da Lei 6.259, de 1944, estão derrogadas
na hipótese de loterias instituídas por lei.

Sendo o questionamento relativo a matéria constitucional, não pode,
evidentemente, ser tratada como uma simples contravenção penal. Se
de fato houvesse invasão de competência da União, instalar-se-ia um
conflito entre a União e o Estado de Minas Gerais, o qual somente
poderia ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, jamais em uma
ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual contra uma
autarquia estadual.

A Lei das Contravenções Penais busca reprimir a exploração de
loterias 'sem autorização legal", e não reprimir as loterias sem
autorização da União, mesmo porque, sem expressa atribuição
constitucional, é impossível atribuir competência á União para interferir
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nas atividades das autarquias estaduais. Ora, a Loteria do Estado
de Minas Gerais foi criada por lei Estadual, posteriormente ratificada
por decreto federal. E absurdo imaginar que as atividades da Loteria
do Estado de Minas Gerais se enquadram no conceito de loteria 'sem
autorização legal" da Lei de Contravenções Penais. E mesmo que se
considerasse necessário que a União ratificasse os diversos
concursos de prognósticos explorados pela Loteria do Estado de
Minas Gerais, em última análise ela já o fez, pois o § 1 1 do art. 26 da
Lei Federal n° 8.212, de 1991, define com precisão o que são
concursos de prognósticos, que se traduzem nas diversas
modalidades de loterias:

"§ 1°- Consideram-se concursos de prognósticos todos e quaisquer
concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as
realizadas em reuniões hípicas, no âmbito Federal, Estadual, do
Distrito Federal e Municipal".

Do mesmo modo, houve a ratificação das modalidades de jogos de
loteria, por parte da União, com a edição do Decreto Federal n° 3.048,
de 715199, que, em seu art. 212, permite a realização de concursos de
prognósticos mediante sorteio de números ou quaisquer outros
símbolos em qualquer condição.

No Estado de Minas Gerais, a Lei n° 9.475, de 23/12187, autorizou o
Poder Executivo a instituir concursos de prognósticos como
modalidade da Loteria Estadual, assim como o fez a Lei n° 6.717, de
2111179, no âmbito federal.

O Decreto n° 31.163, de 8/5/90, do Governo do Estado de Minas
Gerais, criou a modalidade de loteria de números, sorteio individual e
imediato, para exploração pela Loteria do Estado de Minas Gerais,
assim como o Decreto Federal n° 99.268, de 31/5/90, criou a
modalidade de loteria instantânea para exploração pela Caixa
Econômica Federal.

Através do Decreto Estadual n° 38.626, de 27/1/97, que acresceu os
arts. 58 e 59 ao Decreto n° 27.979, de 5/4/88, foi determinado ao
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais que baixasse
resolução regulamentando os jogos de premiação imediata. Do
mesmo modo, a Caixa Econômica Federal, por meio de circular, em
decorrência de determinação do art. 30 do Decreto Federal n° 99.268,
de 1990, regulamentou sua loteria instantânea.
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A exploração de modalidades lotéricas no Estado de Minas

Gerais, ai incluídos os concursos de prognósticos a que se destina a
Vídeo Loteria 0ff Line Interativa. são reguladas pelas seguintes
normas: Constituição Federal, art. 195, inciso III. Lei n° 6.265, de
1973, Lei Federal n° 8.212, de 1991, art. 26, § 1 1, Lei n° 9.475, de
1987, e Decretos n°5 16.018, de 1974, 27.979, de 1988, e 3.048, de
1999, art. 212, que autorizam e dão legalidade às Resoluções no
16199, 17199, 21199 e 25199, da Loteria do Estado de Minas Gerais,
que regulam especificamente a matéria. Além disso, é possível e legal
• atribuição à pessoa de comprovadas idoneidades moral e financeira
• exploração do serviço de loteria, pois os serviços públicos podem
ser exercidos de forma centralizada ou descentralizada.

Optando o poder público pela descentralização, como no caso da
Loteria do Estado de Minas Gerais, é perfeitamente viável valer-se do
órgão da administração indireta para controlar e fiscalizar o particular,
por meio de atos administrativos unilaterais, tais como as resoluções
da Loteria do Estado de Minas Gerais e, valendo citar o exemplo
federal, as circulares que regulamentam os jogos operados pela Caixa
Econômica Federal.

Importante é salientar que tanto a denúncia anônima quanto a ação
civil pública confundem os concursos de prognósticos estabelecidos
no art. 195, 1. da Constituição Federal, que tem por objetivo o
financiamento da seguridade social, com os bingos, criados por lei
federal para fomentar o desporto nacional.

Enquanto os bingos consistem apenas nos sorteios de números 1 a
90, mediante sucessivas extrações, até que um ou mais concorrentes
atinjam o objetivo previamente determinado, utilizando processo
isento de contato humano que assegure integral lisura aos resultados,
os concursos de prognósticos consistem de todos e quaisquer
concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as
realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal. Não há, pois, que se confundir
"videoloteria oh-Une interativa", "videoloteria on-line/real time" e bingo.

Destinação das receitas
A Constituição da República estabelece que a seguridade social,

entendida como conjunto integrado de ações dos poderes públicos e
da sociedade para assegurar ao povo os direitos relativos à saúde, à
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previdência e à assistência social, será financiada, além dos
recursos provenientes dos orçamentos públicos, por contribuições
sociais dos empregadores, dos empregados e sobre a receita dos
concursos de prognósticos (,art. 195). A Lei n° 8.212, de 1991, que
dispõe sobre a organizaçàc ' da seguridade social, determina, no art.
26 - com a redação dada pela Lei n° 8.436, de 1992 -, que constitui
receita da seguridade social a renda líquida dos concursos de
prognósticos, considerando-se esta o total da arrecadação, deduzidos
os valores destinados ao pagamento de prêmios, de Impostos e de
despesas com a administração, conforme fixado em lei. A referida lei
define concurso de prognósticos como todo e qualquer concursos de
sorteios de números, loterias e apostas.

B - No âmbito estadual
Loteria do Estado de Minas Gerais
A Loteria do Estado de Minas Gerais é uma autarquia estadual,

integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais,
criada pelo Decreto-Lei n° 165, de 1011139, ratificada pelo Decreto
Federal n° 3.850, de 2213/39, e reorganizada pela Lei n° 6.265, de
18/12173, com a competência de explorar, dirigir, coordenar, controlar
e fiscalizar o jogo no âmbito do Estado, em nome do Estado de Minas
Gerais.

A Loteria Mineira integrava a administração estadual por vinculação
â Secretaria de Estado da Fazenda, de acordo com o disposto no art.
23, VIII, "d", da Lei Delegada n° 6, de 28/8/85, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da administração estadual e estabelece normas
para modernização institucional. Essa vinculação foi mantida pela Lei
Delegada n° 14, de 28/8/85, que dispõe sobre o Sistema Estadual de
Administração Fazendária, Crédito e Financiamento (art. 70, VI) e pela
Lei n° 9.520, de 29112187, que dispõe sobre o Sistema Estadual de
Finanças e reestrutura a Secretaria de Estado da Fazenda (art. 3°, III,
'e").

As Leis n
o
s 10.623, de 1611192, e 11.406, de 28/1/94, que alteram a

estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Poder
Executivo do Estado, dispuseram sobre a remuneração da diretoria da
Loteria Mineira e do escalãosuperior da referida autarquia.

Com o advento da Lei n° 12.984, de 3017198, que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de
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Estado da Fazenda, a LEMG passou a vincular-se à Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social, por força de seu art. 24.

De acordo com o comando do art. 22, 1 e XX, da atual Constituição
Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito penal,
bem como sobre sistemas de consórcio e sorteios.

Entretanto, como dito acima, não se pode, de modo algum, entender
que a competência privativa para legislar sobre um assunto implica
competência exclusiva para atuar no setor regulado pela lei dela
emanada. Se assim fosse, somente a União poderia desapropriar,
exercer atividades relativas a exploração de energia, informática,
telecomunicações e radiodifusão, prestar serviços postais, prática de
crédito, oferecimento de seguros, prestação de serviços de
transportes, propaganda, organização de consórcios, sorteios, etc. Os
monopólios da União estão determinados, taxativamente, pelo art. 177
da Cada Magna.

Importante salientar que o Decreto-Lei n° 204167, ao determinar as
loterias como serviço público exclusivo da União, limitando e
estagnando as loterias estaduais então existentes, procurou modificar
o sistema distributivo de Poderes estabelecidos pela Cada Magna
então vigente. Ora, é evidente que a modificação da partição de
Poderes estabelecida constitucionalmente jamais poderia ser
modificada por lei ordinária.

Sob a égide da atual Cada Magna, nos termos do art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da atual
Constituição do Estado, promulgada em 21/9/89, ficou extinta a
autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais, tendo sido suas
atividades absorvidas pela Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, na forma da lei. A Emenda à Constituição n° 1, em vigor desde
sua publicação, ocorrida em 14/12191, suprimiu o art.17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição mineira e
determinou a repristinação da Lei n°6.265, de 18/12/73.

Destinação da receita liquida
De acordo com o disposto no art. 4 0 da Lei n° 6.265, de 18112173,

que dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais, o lucro líquido
resultante da exploração da referida entidade, anualmente verificado,
observada a legislação federal, deve ser utilizado em obras ou
serviços de assistência social, nos percentuais indicados. Cumpre
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observar que o mencionado dispositivo da citada lei tem sofrido
várias alterações, ao longo dos anos, estando em vigor, atualmente, a
redação dada pela Lei n° 9.924, de 2017189, exceto quanto ao inciso
V, cuja redação já foi modificada pelo art. 104 da Lei n° 11.050, de
19/1/93.

Em suma, são beneficiárias atualmente do lucro líquido da Loteria
Mineira as seguintes entidades, nos percentuais indicados:

- 26% para o Fundo de Assistência ao Menor - FAM -;
II - 22% para o Fundo de Assistência de Caráter Social e Assistência

Médica - FASMED -;
III - 18% para o Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte

Especializado, Futebol Amador - FAEFA -;
IV - 5% para o Fundo de Promoção Cultural, sem prejuízo dos

recursos que lhe cabem nos termos do parágrafo único do art. 60
dessa lei;

V - 24% para subvenção às entidades que tenham finalidades
idênticas às das de que tratam os incisos anteriores, que sejam
legalmente constituídas no Estado, às entidades escolares, para seu
custeio, total ou parcial, bem como a pessoas jurídicas de direito
público ou privado, conforme disposto anualmente pela Assembléia
Legislativa;

VI - 2% para a Fundação Hilton Rocha;
VII - 3% para a Fundação Mário Penna.
Há que observar-se, ainda, que, nos termos do parágrafo único do

art. 40 da Lei n° 6.265, de 1973, o produto de 10% estabelecido pelo
art. 60 da Lei n° 1.947, de 12/8/59, será aplicado dentro das
finalidades e na proporção previstas no referido artigo. Esse comando
legal refere-se a uma taxa de 10% sobre o custo real do bilhete de
cada extração, a qual a LEMG pode cobrar de seus agentes.

Ainda nos termos do art. 50 da mesma lei, as importâncias
resultantes da aplicação dos incisos II e III, do art. 4 1 devem ser
distribuídas, por decreto do Executivo, entre órgãos ou entidades de
direito público ou privado, atendidas as finalidades indicadas na lei.

Outro comando normativo, contido no art. 6 1 da citada lei, estabelece
que a Loteria do Estado de Minas Gerais manterá um Fundo de
Reserva Especial, na base de 5% sobre a renda bruta, até o limite
correspondente ao valor de duas emissões dos planos em execução.
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Cabe observar, também, que a recente Lei n° 13.666, de

211712000, que criou o Fundo de Promoção dos Direitos Humanos,
estabeleceu como uma de suas fontes de recursos 7% da renda
líquida anual resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas
Gerais Essa lei é resultante do Projeto de Lei n° 537/99, do Deputado
Anderson Adauto, apresentado simultaneamente ao Projeto de Lei n°
541/99, que alterava dispositivo da Lei n° 6.265, de 1973,
acrescentando o inciso VIII ao art. 40 desta, para destinar ao fundo
criado pela Lei n° 13.666, de 2000, 7% da renda líquida anual
resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais,
anteriormente destinados a fundos eentidades enumerados nos
incisos 1 a VII do mesmo artigo da Lei n°6.265.

Com o pedido, apresentado pelo seu autor, de retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 541199, aprovado pelo Plenário em 9111199 e
publicado no "Diário do Legislativo" de 11/11199, ficou um vácuo na
legislação vigente sobre a destinação do lucro líquido da Loteria
Mineira, que precisa ser corrigido rapidamente.

Do exposto, conclui-se, inequivocamente, que são constantes as
alterações nas normas legais quanto à destinação da receita da
Loteria Mineira.

Para melhor entendimento do comando legal quanto à distribuição
do lucro líquido da Loteria Mineira ao longo de quase trinta anos,
apresentamos, no Anexo III, o texto consolidado e atualizado da Lei n°
6.265, de 1973, com anotações sobre as alterações ocorridas,
inclusive a transcrição do texto anterior vigente.

No âmbito do Poder Executivo, ao qual cabe, nos exatos termos do
art. 51 da Lei n°6.265, de 1973, distribuir, por decreto, as importâncias
resultantes da aplicação dos incisos II e III do art. 4 0 entre órgãos ou
entidades de direito público ou privado, atendidas as finalidades
indicadas na lei, vários decretos foram expedidos, ao longo dos anos,
a partir do Decreto n° 16.018, de 18/1/74, que dispõe sobre o
regulamento da Loteria do Estado de Minas Gerais, cujo art. 31
discrimina a distribuição da renda líquida de que trata a Lei n° 6.265,
de 1973. Ao longo dos anos houve modificações na destinação dos
recursos auferidos com a exploração da loteria, tanto em relação a
entidades beneficiárias quanto a percentuais destinados. Sobre a
matéria tratam vários decretos, como, por exemplo, os Decretos nos
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32617, de 11/3/91; 33.685, de 16/6/92; 34.893, de 25/8/93; 36.468
e 36.469, 2112194, para citar apenas os editados na década da 90.

Chamou-nos a atenção o teor de dois decretos expedidos no último
semestre do mandato da administração estadual anterior.
Primeiramente, o teor do Decreto n° 39.706, de 1 0/7/1998, que deu a
seguinte redação ao § 1° do art. 32 do Decreto n°16.1018, de 1811174,
que dispõe sobre o regulamento da Loteria do Estado de Minas
Gerais:

"Art. 32- ................................................
§ 1°- Havendo disponibilidade de caixa, a Loteria poderá antecipar a

liberação de parte da renda liquida no próprio exercício".
Poucos meses depois, pelo Decreto n° 40.137, de 10/12/98, esse

mesmo dispositivo foi novamente alterado, passando a ter a seguinte
redação:

"Art32- ...............................................
§ 1 1 - Havendo disponibilidade de caixa, a Loteria poderá, no próprio

exercício, liberar parte dela para fins sociais, a juízo da Diretoria da
LEMG".

A expedição do Decreto n° 40.501, de 2817199, pelo atual
Governador do Estado, Itamar Franco, a poucos meses do inicio do
seu mandato, revogando o art. 22 e seu parágrafo único do Decreto n°
16.018, de 18/1/74, e os Decretos n°s 36.468 e 36.469, ambos de
2/12194, e, ainda, a retroatividade, a 13/1/99, dos efeitos do decreto
expedido seis meses depois, sinalizam para a necessidade de
aprofundamento do exame dessa matéria.

E oportuno registrar, também, que, pelo Decreto n° 39.874, de
3/9/98, que dispõe sobre as atividades de administração financeira do
Estado, a Loteria Mineira está entre os órgãos, as entidades e os
fundos relacionados no Anexo mico a que se refere o art. 2 1 do citado
decreto, que define que as atividades de execução orçamentária e
financeira, no âmbito do Poder Executivo, devem realizar-se por meio
do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG - e
estabelece o controle da sistemática da unidade de tesouraria. Em
1 1/3/99, por meio do Decreto n°40.287, a Loteria do Estado de Minas
Gerais foi excluída do mencionado anexo único, equivalendo essa
medida à exclusão da autarquia do regime de caixa único do Estado.

E elevado o número de normas legislativas e decretos
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regulamentares sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais - numa
pesquisa na Internet encontramos, ao todo, 174 normas jurídicas, que
apresentamos como Anexo IV deste relatório -, fato que sugere
análise mais acurada da matéria, já que todos os agentes públicos
têm o dever de assegurar o fiel cumprimento dos princípios
constitucionais de legalidade, moralidade, eficiência e razoabilidade.

Por todas essas razões, entendemos necessária a realização de
estudos mais aprofundados da matéria, por iniciativa desta Casa
Legislativa, no exercício de sua função fiscalizadora, por meio de
análise comparativa: de um lado, os textos legais - que ditam o
comando da distribuição do lucro liquido a determinadas instituições,
ao longo dos anos, bem como do percentual a ser distribuído às
entidades beneficiárias -, os textos dos decretos do Poder Executivo e
dos demais atos normativos regulamentares da diretoria da Loteria do
Estado de Minas Gerais; de outro, a efetiva execução orçamentária da
referida entidade, pelo menos a partir de 1 1I1195, estabelecida como
marco inicial dos nossos trabalhos. Esta Comissão, entretanto, tanto
pela exigüidade de tempo quanto pela delimitação do objetivo de sua
constituição, não tem condições de aprofundar o estudo comparativo
anteriormente referido nem o exame analítico da destinação dada pelo
Poder Executivo aos recursos auferidos pelo Estado de Minas Gerais
com a exploração da loteria ao longo de todos esses anos.

IX - Conclusão
Conforme visto, as denúncias de irregularidades envolvendo a

Loteria Mineira levaram o Ministério Público a mover ação judicial,
relativamente á qual já há algumas decisões definitivas, tal como a
publicada no Minas Gerais" de 11/8/2000, na qual restou decidido,
em recurso da própria Loteria do Estado de Minas Gerais:

"Não se pode argumentar aqui com a ocorrência de contravenção
penal, a uma, porque a agravante tem competência para explorar,
dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar o jogo lotérico no âmbito do
Estado, e a duas, porque as perícias já esclareceram que as
máquinas não constituem jogo de azar e não são suscetíveis de
fraude, elas não podem ser instrumento de qualquer contravenção
penal".

Em decisões provisórias consubstanciadas em liminares judiciais, tal
como a proferida pelo emintente Desembargador Orlando Carvalho,
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nos autos do Mandado de Segurança n° 191.203-9, abaixo
transcrita, restou decidido:

'Com efeito, efetivamente, os concursos de prognósticos, quais
sejam os de sorteios de números, loterias, apostas, máquinas caça-
níqueis e congêneres são legais, porque previstos no § 1° do art. 26
da Lei Federal n° 8.212, de 1991, autorizados em Minas Gerais pela
Lei n°9.475, de 1987, pelos Decretos Estaduais n° 31.163, de 1990 e
31.626, de 1997, sendo legal a Resolução n° 25/99 regulamentadora
da Loteria do Estado de Minas Gerais, implicando sua suspensão
precipitada em graves e sérias responsabilidades a cargo da
Autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais e do próprio Estado,
restando, de fato, impertinente a Resolução n° 312000.

Anoto que o objeto da ação civil pública cuja liminar se combate é
extremamente complexo, parecendo até extrapolar, ao menos em sua
plenitude, a competência do juízo monocrático estadual, por envolver
permissivo de normas legais federais em pleno vigor, v.g., a Lei n°
8.212, de 1991, o que descaracteriza jogo de azar, e qualquer
contravenção penal assacada.

Não cabe ao Judiciário nem ao Ministério Público julgar da
moralidade ou da imoralidade das atividades estatais, mas tão-só se
são legais ou ilegais. Assim, suspendo a liminar deferida pela douta
Juíza da 31 Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital, bem
como a liminar deferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial
Criminal de Teófilo Otôni, para afastar qualquer ato impeditivo da
exploração das máquinas cujo funcionamento foi regularmente
autorizado pela Loteria do Estado de Minas Gerais, mediante a
Resolução n° 25199, ainda vigorante, embora "suspensa", e suspendo
os efeitos da Resolução n° 3/00 da LEMG, editada sob pressão da
Ação Civil Pública ajuizada, com o conseqüente restabelecimento da
Resolução n° 25199, meramente suspensa, como dito".

Do mesmo modo, o Exmo. Desembargador Cláudio Costa, decidiu,
nos Mandados de Segurança n o

s. 194124-4, 194125-1, 194127-7 e
194128-5:

"Já no MS n° 191203-9.00 - relator o eminente Des. Orlando
Carvalho - no qual se discutiu matéria rigorosamente idêntica à de
que tratam estes autos, deixou-se evidenciada a legalidade dos
chamados Concursos de Prognósticos, entre os quais se incluem as



Z
Z5

469
máquinas "Caça-Níqueis" e congêneres, porque configuram
atividades expressamente previstas e admitidas no art. 26, § 1 1 , da Lei
Federal n° 8.212191, e legitimadas, em Minas Gerais, pelos Decretos
Estaduais n

os 31.163190 e 31.626/97, dos quais, em escala
hierárquica descendente, constitui instrumento regulamentador a
Resolução n° 25199, a qual, embora indevidamente suspensa,
continua em vigor.

Por todos estes fundamentos, suspendendo, de plano, as liminares
concedidas pelo Juízo da 32 Vara da Fazenda Pública e Autarquias da
Capital e o Juízo Especial Criminal da Comarca de Teófilo Otôni, e de
igual forma, os efeitos da Resolução n° 3100, da LEMG, "editada sob
pressão da ação civil pública" - fi. 87, TJ - restabelecendo-se,
conseqüentemente, a plena vigência da Resolução n° 25199,
meramente suspensa, como anteriormente se assentou, já que
patentes se tornam os pressupostos autorizadores da presente
provisão judicial".

A exemplo da Auditoria-Geral do Estado, esta Comissão concluiu
que as denúncias apócrifas que motivaram a ação civil pública em
curso perante a 3a Vara da Fazenda Pública e Autarquias desta
Capital carecem de fundamentação, não tendo sido apuradas
irregularidades. Importante é salientar, ainda, que todos os repasses
de verbas da Loteria Mineira para o custeio do social, conforme
informado á esta Comissão, foram devidamente autorizados pela
Secretaria da Casa Civil.

Ao longo dos trabalhos desta Comissão, cogitou-se reiteradas vezes
da hipótese de apresentação de proposições legislativas para
disciplinar a exploração das máquinas caça-níqueis, de modo a
normatizar tal modalidade de jogo e coibir a utilização de máquinas
clandestinas. Cogitou-se, mesmo, por sugestão do Presidente da
Comissão, de se elaborar um projeto de lei que punisse os

c comerciantes que mantivessem em seus estabelecimentos máquinas
caça-níqueis - ou "video-loteria "off-line" interativa" - não homologadas

o pela Loteria Mineira, ou que permitissem o seu uso por menores de
o idade.
o Constatou-se, ainda, que, com base na concessão da Loteria do

Estado de Minas Gerais, criou-se um segmento de mercado que, além
de gerar receitas significativas para o financiamento do social,
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mantém significativo número de empregos no Estado, não podendo
o Legislador dar as costas à tão importante realidade.

Oportuno foi requerimento apresentado na Reunião Ordinária de 9
do corrente pelo nobre Deputado Alencar da Silveira Júnior, com o
apoio de 48 de seus pares, solicitando ao Exmo. Sr. Governador do
Estado a revogação das Resoluções n°s 3/2000 e 1912000 e,
principalmente, a constituição de uma comissão para avaliar os
resultados e regulamentar a atividade.

Assim, no cumprimento do dever legislativo, além de simplesmente
concluir pela inexistência de fundamentos para as denúncias apócrifas
envolvendo a Loteria do Estado de Minas Gerais, a oportunidade
recomenda que os membros desta Comissão, que estudaram a
matéria, se reúnam com o objetivo de elaborar projetos de lei que
regulamentem a questão.

E o que tínhamos que relatar.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2000.
João Batista de Oliveira, Presidente - Alberto Bejani, relator - José

Henrique - Maria José Haueisen - Aílton Vilela.
Anexo 1 - Extratos dos depoimentos
Reunião - 18/5/2000
Convidados: Márcio Tadeu Pereira, ex-Presidente da Loteria

Mineira; Luciano José de Oliveira, ex-Diretor Administrativo da Loteria
Mineira; e Mário Márcio Magalhães, ex-Diretor de Operações da
Loteria Mineira.

Depoimento do Sr. Márcio Tadeu Pereira, ex-Presidente da Loteria
Mineira

O Sr. Márcio Tadeu Pereira iniciou o seu depoimento afirmando que
aquela era a primeira oportunidade que ele e os demais ex-Diretores
da Loteria estavam tendo para serem ouvidos, não obstante ter sido
realizado um inquérito e estar em curso uma ação em que são
acusados de irregularidades na gestão da entidade.

Afirmou que, quando assumiu a direção da Loteria, esta contava
R$1.600.000,00 em caixa e que, por expressa determinação do
Governo Itamar Franco, deu curso a uma série de medidas de
contenção de custos, promovendo cortes de despesa e de pessoal.
Todos os contratos da Loteria então vigentes foram renegociados, o
que representou uma economia da ordem de 25% a 30%. Informou
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que, na área de pessoal, o corte foi da ordem de 27%. Afirmou,
ainda, que todos os atos e medidas tomados em sua gestão foram
absolutamente legais e contaram com o respaldo do corpo jurídico da
Loteria.

O depoente informou que, quando surgiram as denúncias de
irregularidades na Loteria, o Secretário Hargreaves lhe perguntou se
poderia pedir uma auditoria geral na entidade, oportunidade em que
respondeu que não só podia, como devia. Afirmou que foi realizado o
serviço de auditagem pela Auditoria-Geral do Estado,-que concluiu
pela inexistência de ilegalidades na gestão da Loteria.

O ex-Presidente da Loteria foi questionado pelo Deputado Alberto
Bejani sobre o motivo pelo qual a Loteria paga um aluguel de
R$27.000,00, uma vez que a entidade possui um prédio próprio,
capaz de abrigar a sua sede, o qual é alugado por R$1.600,00. Em
resposta, afirmou que esse caso é objeto de ação judicial e que o
prédio era alugado por uma padaria, a qual perdeu a ação na primeira
instância, mas recorreu em seguida.

O depoente salientou o fato de que quando assumiu a Loteria esta
tinha um saldo de R$1.600.000,00 e , quando deixou a direção, o
saldo era de R$22.000.000,00.

Indagado pelo Deputado AlIton Vilela sobre qual era a receita
mensal da Loteria, afirmou que esta variava de R$4.000.000,00 a
R$8.000.000,00

Sobre a destinação dos recursos da Loteria, informou que as verbas
eram destinadas a obras sociais Citou que a reforma do Centro
Monsenhor Messias, em Sete Lagoas, foi financiada com
R$1.500L000,00 da Loteria Mineira. O Centro de Reeducação de
Menores recebeu R$380.000,00. Foram também canalizados recursos
para escola especializada em crianças com problema de saúde-
Foram firmados dois convênios com a Secretaria da Justiça, um no
valor de R$900.000,00 e outro no valor de R$500.000,00, para
construção e reforma de presídios, além de um convênio com o
Gabinete Militar do Governador, beneficiando a região da seca, de
modo que à CEMIG incumbe a instalação de eletricidade; á

o RURALMINAS, a perfuração dos poços; à Loteria, o fornecimento de
bombas para puxar a água. Segundo o depoente, foram ainda
firmados convênios com a SETASCAD, no valor de R$440.000,00,
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para fabricação de 4.400 cadeiras de rodas, e outro pelo qual	$
foram repassados para a mesma instituição R$100.000,00 por mês.

O Deputado Ailton Vilela questionou o depoente sobre o critério para
distribuição desses recursos, se era feita mediante alguma ordem
superior. Em resposta, soube que essa distribuição era acertada com
o Sr. Henrique Hargreaves; portanto, todo e qualquer recurso
destinado a obras sociais do Governo tinha o carimbo e a assinatura
do Secretário Hargreaves, mesmo porque a Loteria é subordinada à
Casa Civil.

Informou que para uma entidade receber os recursos tem que
apresentar a documentação de utilidade pública. Se já tivesse
recebido algum recurso anteriormente, teria de apresentar a prestação
de contas, dispondo, para isso, de um prazo de seis meses.

O Deputado Alberto Bejani perguntou ao Sr. Márcio Tadeu Pereira
desde quando não havia nenhum tipo de fiscalização em Minas
Gerais. Este respondeu que desde a Resolução n° 3, sendo que sua
publicação foi solicitada em uma reunião com os Srs. Henrique
Hargreaves e Alexandre Dupeyrat.

O Sr. Márcio Tadeu Pereira observou que, quando havia a
normatização, havia as máquinas cuja operação era autorizada pela
Loteria. Segundo ele, "a máquina passava pela perícia do Instituto de
Cnminalística e por uma série de procedimentos até homologarmos o
seu funcionamento. Máquinas de fundo de quintal, de outros Estados,
não entravam em Minas".

Depoimento do Sr. Luciano José de Oliveira, ex-Diretor
Administrativo da Loteria Mineira

O Sr. Luciano José de Oliveira salientou o fato de que, quando
assumiram a gestão da Loteria, esta apresentava um saldo de
R$1.652.236,24, e um dia antes da exoneração da diretoria, o saldo
foi de R$20.145.691,67.

Afirmou que tal aumento de receita se deu em virtude das novas
modalidades de jogos que foram lançados.

Quanto ao lucro liquido mensal, disse que o valor variava em função
da premiação a ser paga, não sendo possível predeterminá-lo. Assim,
o lucro liquido variava entre R$2.000.000,00 e R$2.500.000,00 ao
mês.

0 Deputado Alberto Bejani indagou ao depoente o motivo
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determinante do afastamento da diretoria da Loteria, já que em sua
gestão houve um expressivo aumento de receita da entidade, havia
participação ativa do Secretário Hargreaves, e foi realizada auditoria
pelo Tribunal de Contas. O ex-Diretor informou que tudo foi fruto de
uma denúncia anônima enviada à Procuradoria, à Auditoria do Estado
e à Promotoria da Defesa do Patrimônio Público, que gerou a
instauração de inquérito, em que os Diretores da Loteria tiveram de
responder a um questionário. Seguiu-se a abertura de um inquérito
criminal contra os dirigentes da Loteria e algumas empresas que com
ela haviam contratado. Posteriormente, foi concedida pelo Judiciário
uma liminar determinando o afastamento provisório da diretoria da
Loteria.

Segundo o depoente, os questionamentos da Promotoria se deram
em dezembro, e a direção da Loteria enviou um memorial ao
Ministério Público no dia 20 de março. Já no dia seguinte, o órgão
ministerial entrou com a ação civil pública, cujos autos contêm 108
páginas, o que sugere, no entender do depoente, que o Ministério
Público já estava com tudo preparado e que não foram consideradas
as ponderações contidas no memorial, que contava cerca de 40
Páginas. Ainda segundo o depoente, o memorial foi entregue de livre e
espontânea vontade, uma vez que ele não foi pedido pelo Ministério
Público, que enviou tão-somente um questionário.

O Deputado Alberto Bejani perguntou-lhe, ainda, se a posição do
Ministério Público contrária à Loteria era unânime ou se havia outras
autoridades ligadas ao órgão que entendiam que a Loteria deveria
continuar como estava, dando rendimentos para a área social. O

e depoente afirmou que, em alguns mandados de segurança
relacionados exatamente à resolução da Loteria que criou os caça-
níqueis, havia parecer da Procuradoria favorável à Loteria. Afirmou,
outrossim, que havia cinco mandados de segurança no Tribunal de
Justiça, todos com liminares favoráveis à Loteria, sendo que dois
deles já haviam sido julgados quanto ao mérito, sendo a Loteria
vencedora, nos dois casos, com parecer favorável da Procuradoria.

Em resposta •a pergunta formulada pela Deputada Maria José
Haueisen sobre •como se deram as dispensas de funcionários na
Loteria, disse que foram dispensadas 22 pessoas, o que representou
um corte de 20% a 30%. Quanto ao salário, era de R$558,00 para
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quem trabalhava 8 horas e de aproximadamente R$400,00 para a
jornada de seis horas. O corte de pessoal significou uma economia de
aproximadamente R$15.000,00 por mês.

O Deputado João Batista indagou se a direção da Loteria conseguiu
identificar, na denúncia anônima, algum grupo que teve interesses
contrariados, como possíveis prestadores de serviços ou empresas
que se interessassem em fazer contrato com a Loteria. O depoente
afirmou que não conseguiu identificar nenhum grupo, mas que, pelo
teor das denúncias, tudo levava a crer que fossem 'de autoria de
grupos com algum interesse no processo.

Depoimento do Sr. Mário Márcio Magalhães, ex-Diretor de
Operações da Loteria Mineira

Questionado pelo Deputado Alberto Bejani sobre a forma de
administração dos jogos, o Sr. Mário Márcio Magalhães respondeu
que a Loteria tem dois jogos que explora diretamente: o bilhete
tradicional e a raspadinha, sendo os demais jogos operacionalizados
por provedores. A Loteria tem dois sistemas: o "on-line" e o "off-line".
O "on-line" é explorado pela GITEC, que é a mesma empresa que
operacionaliza a Mega-Sena e os jogos da Caixa Econômica Federal.

O Deputado Alberto Bejani perguntou ao Sr. Mário Márcio se o
contrato da GITEC estava vencido. Este esclareceu que o que está
vencido é o cumprimento da implementação de quantidade de
terminais. Assim, a Loteria estaria devendo à GITEC uma multa de
R$122.000,00 por dia. Entretanto, o Sr. Mário Márcio não soube
responder se a Loteria já estaria pagando tal multa.

Com relação ao cadastramento de empresas pela Loteria, o Sr.
Mário Márcio afirmou que houve empresas que cadastraram 200
máquinas, apresentaram nota fiscal de 150 e, depois, no
licenciamento, adquiriram 50 selos em um mês, 80 no outro e 90 no
outro. Verificou-se, assim, que houve sonegação.

Ao comentário do Deputado José Henrique de que crianças estariam
jogando nas máquinas de caça-níqueis à vontade, porque os
comerciantes não fiscalizam isso e o Poder Público estaria dando um
aval a tal situação, o Sr. Mário Márcio respondeu que estavam sendo
tomadas algumas medidas. Disse que o Juizado da Infância e da
Juventude fez 2.050 apreensões, multando os comerciantes que
permitiam que menores jogassem. Estava sendo elaborado um projeto
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para coibir tal situação, mas a Loteria não conseguiria fiscalizar
100% da atividade. Caberia ao Juizado de Menores fiscalizar o uso
das máquinas pelos menores.

O Sr. Mário Márcio observou que funcionam no mercado máquinas
autorizadas e não autorizadas. O Presidente da Comissão perguntou
se a Loteria sabia quais empresas operavam com máquinas não
autorizadas. O Sr. Mário Márcio respondeu que sim e que o combate
a esse excedente de máquinas se daria com a implementação do
novo projeto da Loteria, o qual previa o confisco das máquinas
clandestinas

Reunião - 25/5/2000
Convidados: Francisco Antônio Patente, Presidente da Loteria

Mineira; José Mauro Romualdo da Silva, Diretor de Operações da
Loteria Mineira; José Maria Dias, Assessor; Lindauro Mota, Chefe de
Gabinete: Marco Fernando, Assessor

Depoimento do Sr. Francisco Antônio Patente, Presidente da Loteria
Mineira

Convidado a comparecer perante a Comissão Especial da Loteria, o
atual Presidente daquela autarquia, Sr. Francisco Antônio Patente,
acedeu ao convite e prestou uma série de esclarecimentos à
Comissão, cujo resumo é o que se segue.

Indagado pelo Deputado Alberto Bejani se, ao assumir a Presidência
da Loteria, havia detectado alguma irregularidade, o Sr. Francisco
Antônio Patente afirmou inexistirem "desvios objetivos que pudessem
redundar em responsabilidades pessoais por parte da diretoria
anterior". Contudo, disse que havia senões administrativos,
caracterizados pela falta de gerenciamento de contrato firmado e
ausência de fiscalização efetiva do cumprimento do instrumento
contratual, mas nada que representasse desvio de recursos públicos,
porquanto nada havia sido constatado nesse sentido.

e
	O Sr. Francisco Antônio Patente confirmou a existência do contrato

firmado entre a Loteria e a IVISA, que posteriormente sub-rogou seus
o direitos para a empresa JOGOBRAS, para a exploração das máquinas
o caça-níqueis. Confirmou ainda a criação do selo de licenciamento e
o fiscalização, instituído para coibir a proliferação de máquinas

clandestinas, e afirmou que 49% da receita dele advinda era
destinada à JOGOBR.AS, cabendo os 51% restantes á Loteria.
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Indagado pelo Deputado Alencar da Silveira acerca da

fiscalização sobre o recolhimento dos valores relativos ao selo pelos
proprietários das máquinas caça-níqueis, afirmou que tal fiscalização
nunca existiu e que os valores eram pagos espontaneamente. Tal fato
decorria da inexistência de um aparato fiscalizatório eficiente,
porquanto apenas quatro funcionários da Loteria ficavam
encarregados da fiscalização.

Quanto ao convênio firmado entre a Loteria e a Secretaria da
Segurança Pública, afirmou que o pessoal da Polícia Civil serviria
apenas de apoio às operações dos fiscais, estes, sim, responsáveis
pela fiscalização definitiva, operacional. Assim, não havia
propriamente um aparato fiscalizatório eficiente

O Deputado Alberto Bejani perguntou se a receita do selo, se
houvesse boa fiscalização, poderia ser produtiva para o Estado de
Minas Gerais, na área social. Ao responder, o Sr Francisco Patente
asseverou que o Estado tem de "se pautar em preceitos éticos
insuperáveis", daí porque qualquer arrecadação, por mais útil que
seja, deve obedecer a tais princípios. Afirmando desconhecer as
razões e os critérios que determinaram o estabelecimento das
máquinas caça-níqueis, ressaltou que o mais relevante era que o
Judiciário havia entendido preliminarmente haver um rastro de
ilegalidade nesse jogo, tanto que suspendeu essa atividade.

Com relação às apreensões de máquinas, o Sr. Francisco Patente
salientou que, uma vez prolatada uma decisão judicial suspendendo o
contrato entre a JOGOBRAS e a Loteria, esta se despe de qualquer
interesse no gerenciamento desses jogos, porquanto lhe compete
administrar e explorar tão-somente os jogos legais. Quanto aos
ilegais, afirma que não deve a Loteria se preocupar com eles. Como
reforço desse entendimento, cita o caso do jogo do bicho, atividade
ilícita, que não compete à Loteria coibir, por ser estranha à sua
administração.

Quanto ao fato de a Loteria deixar de arrecadar recursos com a
exploração das máquinas caça-níqueis, ponderou que os fins não
devem justificar os meios, pois, se assim fosse, dever-se-ia admitir um
sem-número de atividades flagrantemente ilícitas que existem ou são
toleradas pela sociedade, para delas auferir recursos a serem
aplicados em objetivos governamentais, estes, sim, morais, legais,
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desejáveis.

O depoente afirmou não ter preconceito a respeito de jogo e disse
que a Loteria é uma casa de negócios e, como tal, vende produtos
lícitos, cabendo à justiça decidir acerca da licitude das modalidades de
jogos, não à Loteria. Assim, caso a justiça decida pela legalidade dos
caça-níqueis, estes serão naturalmente explorados pela Loteria,
aplicando-se os recursos auferidos na área social.

O Presidente da Loteria disse que o mercado do jogo é composto
por um número limitado de jogadores. Esse contingente de jogadores,
à medida que se lançam novos jogos, migra de um para outro, sem
que haja, assim, melhoria substancial para o sistema como um todo.
Assim, enquanto a questão dos caça-níqueis estiver pendente de
decisão judicial, o que a Loteria pode fazer é incrementar os jogos
sobre os quais não há questionamento algum, como, por exemplo, a
raspadinha, jogo aceito pela sociedade, que pode, na visão do
depoente, ser dimensionado para gerar maiores recursos para a
Loteria.

Segundo o depoente, o impulso para o jogo está inserido na cultura
dos povos, e, em razão disso, se o Estado não ocupar esse espaço, a
atividade clandestina vai ocupá-lo. Ressaltou, entretanto, que o
Estado não pode explorar qualquer jogo. Nesse sentido, citou que o
bingo, por exemplo, não tem poder de corrupção muito grande,
existindo jogos que levam indivíduos à ruína.

Indagado pelo Deputado João Batista acerca de quais os interesses
escusos que estariam sendo contrariados na questão envolvendo a
Loteria do Estado, afirmou não ter elementos para responder
taxativamente à pergunta. Ressaltou que, a despeito das várias
especulações em torno da existência de máfias e interesses escusos,
até então ninguém apareceu na Loteria para postular qualquer
interesse.

O Deputado João Batista questionou ainda o que teria motivado o
contrato de cessão de direitos firmado entre a IVISA e a JOGOBRAS
e o que teria determinado o repasse de atividade tão lucrativa da
primeira para a segunda empresa. Questionou também se houvera
pressão da Loteria para que houvesse essa negociação. Ante a
indagação, o Sr. Francisco Antônio Patente disse que não tivera
nenhum contato com nenhuma pessoa ligada à JOGOBRAS ou à
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VISA, a não ser um encontro superficial com um cidadão

espanhol, de cujo nome não se lembra, que teria procurado a direção
da Loteria, tão logo ele havia assumido, dizendo que era da
JOGOBRAS e que sua empresa era séria. Após esse contato, não
teve notícia desse cidadão.

Afirmou ainda o depoente que teve um contato de cunho oficial com
a JOGOBRAS, após a Loteria decidir retomar o espaço que havia sido
cedido a essa empresa para sua sede. Na ocasião, tudo se deu por
notificação judicial, sem que houvesse contato pessoal-

0 Presidente da Loteria disse desconhecer os motivos que
determinaram o contrato de cessão de direitos envolvendo as duas
empresas e que não saberia afirmar se a JOGOBRAS era mera
subsidiária da IVISA. Disse também que chegou à Loteria uma carta
precatória, oriunda da Justiça do Trabalho do Pará, determinando que
fossem penhorados todos os créditos eventualmente existentes em
poder da Loteria que pertencessem à VISA, o que indica, em seu
entender, que tal empresa tem problemas nesse Estado.

O depoente concorda com o Deputado João Batista quanto ao fato
de que a ]VISA se sentiu obrigada ou tomada pela necessidade de
ceder os direitos tão lucrativos para a empresa concorrente.

Questionado pelo Deputado Alberto Bejani sobre a aplicação dos
recursos da Loteria na área social, o depoente disse que, no ano em
curso, já foram despendidos R$1-020.000,00 para atender ao menor
excepcional, à criança portadora de deficiência, como, por exemplo,
crianças com paralisia cerebral ou portadoras de síndrome de Down
Tais recursos foram repassados a várias instituições, não só de Belo
Horizonte, como também do interior, para atingir esse objetivo
específico.

Foram gastos ainda, segundo o Presidente da Loteria, R$21.000,00
em programas de alimentação e outra quantia em atividades de
cultura e esporte, além de R$20.000,00 aproximadamente em cursos
de profissionalização. Firmaram-se também convênios com alguns
entes públicos, como, por exemplo, o Departamento de Obras
Públicas, para a construção e a reforma do Centro de Atendimento ao
Menor, no valor de R$500.000,00. Firmou-se convênio com o mesmo
órgão, da ordem de R$900.000,00, para a construção e a reforma de
hospitais e centros de educação do menor. Foi firmado pela Loteria
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convênio da ordem de R$780.000,00, para a recuperação de poços
artesianos tamponados nas áreas de seca do Estado, e outro, de
R$750.000,00, para a construção e a reforma dos CIEPs Ainda,
segundo o depoente, foram destinados R$1.200000,00 e depois mais
R$200.000,00 ao SERVAS e finalmente R$400.000,00 ao Tribunal de
Justiça, para reconstrução. Ressalvou que essas ações englobam
também o período da diretoria anterior.

Indagado pelo Deputado Alberto Bejani acerca de como se dava a
liberação dos recursos da Loteria, o Sr. Francisco A. Patente disse
haver um decreto que rege a aplicação dessas verbas e outro que
estabelece que tais recursos são aplicados a critério da diretoria da
Loteria. Afirmou que, por não ser uma pessoa com 'especialização na
área governamental ou na de assistência social", ele tem que obter
respaldo técnico, ou seja, verificar se as entidades a serem
beneficiadas preenchem os requisitos minimos para obter a
concessão. Em seguida, deve haver a indicação de alguém. Afirmou
que, em sua administração, a Loteria vem atendendo a pedidos feitos
diretamente pelas entidades ou pelas pessoas interessadas ou por
Deputados. Asseverou que as decisões de liberação de recursos não
obedeciam a critérios político-partidários e sempre observavam
critérios técnicos.

Indagado pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior sobre se havia
solicitado algum parecer jurídico sobre os contratos e atos da Loteria
questionados pelo Ministério Público, respondeu negativamente.
Contudo, disse que recebeu um parecer, enviado á Loteria pela
Procuradoria do Estado e firmado pelo Prof. Fábio Konder Comparato,
concluindo pela absoluta ilegalidade de todos os atos relativos ao
contrato com a [VISA.

Quanto à possibilidade de disputa pelo mando da Loteria entre o Sr.
Dupeyrat e o Sr. Hargreaves, indagação formulada pelo Deputado
João Batista, o depoente disse desconhecer qualquer coisa nesse
sentido, afirmou que todas as questões atinentes à Loteria são
tratadas diretamente com o Secretário Rargreaves e que não teve
nenhum contato com o Sr. Dupeyrat para tratar de assuntos
administrativos daquela autarquia.

Quanto à possibilidade de a Loteria proceder a um
descredenciamento geral das modalidades de jogos e explorar tão-
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somente os bilhetes de loteria e a raspadinha, o Sr. Francisco
Antônio respondeu que essa medida corresponderia a "providenciar o
enterro da própria Loteria'.

Ao ser questionado pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior sobre
se as denúncias veiculadas pelo jornal "Estado de Minas" envolvendo
o Poupa-Ganha, que tem a chancela da Loteria, ensejaram alguma
providência por parte da autarquia, respondeu que haviam sido
instaurados os procedimentos necessários para apurar o caso e
afirmou que o Poupa-Ganha está suspenso por força de portaria do
Ministro dos Esportes, que suspendeu todos os bingos.

Questionado pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior acerca da
devolução das máquinas caça-níqueis que haviam sido apreendidas
por força de resolução da Loteria, a qual não havia sido revogada,
mas suspensa, o depoente afirmou que a Loteria não dispõe de
espaço físico para guardar 40 mil máquinas. Assim, disse tê-las
devolvido aos proprietários que comprovassem a regularidade de sua
aquisição, os quais ficariam na condição de depositários das
máquinas. Quanto ao fato de os aparelhos continuarem operando
ilegalmente, afirmou que tal fato não é problema da Loteria.

Indagado pelo Deputado Ailton Vilela se o critério de liberação de
recursos tem de ser submetido à apreciação da Casa Civil, informou
ter ajustado com o Secretário Hargreaves que no caso de serem os
valores decorrentes dos objetivos finalistas da Loteria, quais sejam
aplicações especificas, "varejistas", a Diretoria da Loteria liberava
diretamente. Quanto a valores de maior vulto, como, por exemplo, a
construção de um prédio para abrigar determinada entidade, seria
necessário verificar se tal destinação ajustava-se aos interesses do
Governo.

O Deputado Alberto Bejani indagou do depoente acerca da
veracidade da informação de que a Loteria continua pagando em
torno de R$ 18.000,00 a R$ 20.000,00 pelo aluguel do prédio em que
se acha instalada, sendo que possui um prédio em que poderia
funcionar sua sede, o qual está alugado por cerca de R$ 1.500,00.
Ante tal questionamento, o depoente informou que, na verdade, a
Loteria não tem um prédio, mas uma loja e uma sobreloja na Av.
Augusto de Lima, as quais estavam alugadas pela importãncia de R$
1.600,00 por mês. Findo o contrato, a empresa que lá se encontrava
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ingressou em juízo com uma ação renovatória para obrigar a
Loteria a renovar o aluguel, ação que foi julgada improcedente.
Atualmente, a execução dessa decisão encontra-se em fase final, e a
Loteria vai retomar o imóvel. O depoente informou, contudo, que não
saberia afirmar se as instalações serviriam para abrigar toda a
estrutura da Loteria, mas que, se isso fosse possível, logicamente a
Loteria iria voltar a ter sede naquele local.

Reunião Ordinária - 81612000
Convidados: Srs. José Celso Schill, Presidente da Associação das

Empresas de Diversão Eletrônica Interativa Off-Line de Minas Gerais;
José Carlos da Silva Ribeiro, Dalton Luiz de Oliveira Carlini e José
Alvarez.

Depoimento de José Celso Schill, Presidente da Associação das
Empresas de Diversão Eletrônica Interativa Off-Line de Minas Gerais

Na reunião do dia 81612000, foi inquirido o Sr. José Celso Schill,
Presidente da Associação das Empresas de Diversão Eletrônica
Interativa Off-Line de Minas Gerais. Na sua fala inicial, esclareceu que
sua associação não tem nenhuma relação com a Loteria do Estado.
Segundo ele, já tivemos. Existia uma lei para as empresas da
Loteria, para ordenar o mercado. Essa lei normatizava o
funcionamento de nossos equipamentos. Gostaria de deixar claro que
os nossos equipamentos são tomados como irregulares, como jogo de
azar, mas isso não é a realidade".

Ainda observou que importavam os equipamentos legalmente e que
a Loteria criou um imposto ou uma taxa que pagavam, a qual trazia
benefícios ao Governo do Estado. No entanto, esclareceu, a partir do
momento em que os problemas foram divulgados nos jornais e na
televisão, a Loteria do Estado descredenciou ou retirou a lei que lhes
dava respaldo. Tal fato retirou a tranqüilidade para trabalharem e deu
aos oportunistas de outros Estados a chance de entrar em Minas
Gerais e ganhar dinheiro, não pagar impostos e ir embora. Havia
projetos futuros com a Loteria, para se quantificarem as máquinas que
iriam operar no Estado, bem como para se organizar e ordenar o
funcionamento delas.

O Deputado Alberto Bejani indagou ao Sr. José Schill se a Loteria
Mineira, além de perder recursos, também não mantém a fiscalização
para as máquinas que estão em funcionamento em Minas Gerais.
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Segundo o Presidente da Associação, a maior preocupação deles,
hoje, é exatamente essa. Haviam calculado que poderiam caber no
Estado de 12 a 15 mil equipamentos. No entanto, o número desses
equipamentos hoje é bastante superior, exatamente porque não existe
fiscalização. Observou que quando a Loteria estava atuando tinham o
seio, que era a marca de que o uso daquele equipamento era
auto'- :ado e se pagava imposto. Hoje isso não existe. Estão "à mercê
de q em vêm de fora, promovendo uma concorrência desleal". Hoje
pagam outros impostos, mas não o seio para a Loteria do Estado.
Assim, afirmou que "o pessoal que vem de fora, como não tem esse
custo, pode oferecer outras vantagens nos próprios locais onde temos
nossas máquinas. Por isso, a situação está ficando inviável".

Indagado pelo Deputado Alberto Bejani sobre quanto a Diversões
deixou de pagar, mensalmente, à Loteria Mineira, o Sr. José Schill
respondeu que, aproximadamente, R$ 4.000.000,00.

Segundo o Sr. José Schill, "erv outros Estados, essas máquinas, por
uma série de problemas que desconhecemos, eram proibidas e
continuam assim. Então o pessoal está vindo todo para cá". Afirmou
também que suas máquinas continuam trabalhando, mas, agora, sem
nenhuma fiscalização da Loteria Mineira, e que não são destinadas a
jogos de azar, mas sim à diversão. Observou que possuem laudos de
17 Estados da Federação, de 17 Institutos de Criminalistica que
provam esse fato.

Com a relação à questão do menor, observou que "se um menor
está jogando, existe o Juizado de Menores para intervir. Advertimos a
todos os clientes com os quais deixamos a máquina que seriam
processados judicialmente caso um menor utilizasse o equipamento.
Aí, me dizem que isso é impossível. Realmente é impossível, mas
fazemos a nossa parte".

Inquirido pelo Deputado Alberto Bejani sobre se obedeceria a um
comunicado oficial da Loteria Mineira para recolher as máquinas de
sua propriedade, o Sr. José Schili afirmou que seria muito difícil. Disse
que existem várias liminares, em sede de mandado de segurança,
favoráveis à continuação da atividade.

O Deputado João Batista de Oliveira observou que fez um
levantamento amador e que, depois de andar duas ou três horas pela
cidade, conseguiu nomes e telefones de empresários que colocam
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máquina clandestina em pontos de jogo do bicho, no
estabelecimento de qualquer comerciante de Belo Horizonte ou da
Grande BH. Isso foi conseguido, reafirmou, após andar duas horas
pela cidade. Assim, afirmou: "O que me causa estranheza, como
Presidente desta Comissão, é que estou vendo que a Comissão vai
acabar passando recibo de que está tudo certo, com a convicção de
que há muita coisa errada, mas que ela não conseguiu romper com
essa conspiração do silêncio que se formou em torno dessa face
clandestina, ilegal e talvez até criminosa dessa atividade. E acabamos
alimentando a suspeita de que o lado legal esteja entrelaçado com o
ilegal. E por isso que, se há empresários corretos, que estão dentro da
lei, ninguém melhor do que eles, já que, amadoristicamente, tenho
nomes e telefones de empresários, com a localização de suas
máquinas... Quer dizer, se os empresários que estão dentro da lei não
cuidam de sua empresa, denunciando os outros...

A tal observação, respondeu o Sr. José Celso Schill: 'A quem vamos
denunciar, se estamos abandonados, Deputado?".

Afirmou o Presidente que a Comissão sabe que as empresas têm
conhecimento de quem são seus concorrentes ilegais. O Sr. José
SchiIl afirmou que não só sabem, como também acredita que não
haveria melhor participação do que a deles nesse processo, seja junto
ao Governo, seja junto aos órgãos de defesa do Estado. Observou o
seguinte: "Se o senhor quiser saber quem são esses maus
empresários, onde estão essas máquinas montadas em fundos de
quintal, manipuláveis, que estão denegrindo a imagem de nosso
trabalho e de nosso equipamento, temos como lhe fornecer essa
informação. Agora, a título de quê?"

A observação do Presidente da Comissão de que os empresários
que possuíam as máquinas legais também possuíam inúmeras ilegais,
respondeu o Sr. José Schill: "O senhor disse que as empresas,
mesmo sendo legais, possuem equipamentos ilegais. Vamos dizer
que eu possua dez máquinas. No entanto, um cidadão do Rio de
Janeiro - que não é daqui, não paga imposto, não é credenciado pela
Loteria, que não credencia mais ninguém, pois deixou de participar da
atividade - chega a esta Capital, trazendo cem máquinas, oferecendo-
as nos pontos em que tenho as minhas locadas, e com vantagem,
porque nunca pagou imposto, não tem empresa constituída, não tem
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contador, não tem as despesas que tenha De que forma o senhor
acha que eu deveria agir? Hoje, como não existe legal ou ilegal, se
puder comprar essas máquinas nas mãos dele, a fim de que não
ocupe o meu espaço, o senhor acha que estou errado, Sr.
Presidente?".

Reunião Ordinária - 15/6/2000
Convidados: Desembargador Ayrton Maia - Auditor-Geral do Estado:

Ricardo Olinto Hazan - Auditor.
Depoimento do Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do

Estado
Dada a palavra ao Desembargador Ayrton Maia, este esclareceu

que foi feita uma auditoria determinada pelo Governador do Estado
para verificar a legalidade da contratação de uma firma que iria
fornecer as máquinas que foram utilizadas pela Loteria e que esse foi
o único trabalho feito pela Auditoria-Geral do Estado. Afirmou que, na
ocasião, foi questionada a legalidade ou não da licitação para
aquisição desses equipamentos. Verificou-se que, na realidade, o
contrato feito com a firma, na ocasião, não foi precedido de licitação.
O argumento era de que foram feitos convites a todas as firmas que
poderiam fornecer os equipamentos, mas apenas uma compareceu e,
por meio de documentação fornecida por órgãos dos Governos
argentino e uruguaio, foi atestado que eram exclusivos na utilização
desses equipamentos em toda a América Latina, razão pela qual a
direção da Loteria justificou a não-utilização da licitação. Assim,
observou o Desembargador que a Loteria justificou a inexigibilidade
da licitação pela exclusividade existente.

Inquirido pelos Deputados, o Desembargador voltou a afirmar que o
trabalho da Auditoria está relacionado exclusivamente com a licitação
ou dispensa de licitação para aquisição do maquinário.

O Deputado Alberto Bejani indagou ao Desembargador se a
auditoria chegou a verificar a questão dos selos que eram vendidos. O
Desembargador respondeu que na ocasião em que fizeram a auditoria
questionou-se a questão do adesivo, que se chamava selo. Afirmou
que não era propriamente um seio, mas um adesivo que se colocava
na máquina. A auditoria chegou à conclusão de que era uma situação
irregular, e a Diretoria da Loteria se justificou afirmando que havia
pareceres técnicos e jurídicos de que o selo não era um tributo. Como
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havia a discussão de natureza jurídica sobre a legalidade ou não
dessa cobrança, a Auditoria apenas recomendou que fosse feita a
regularização do fato.

O Desembargador Ayrton Maia esclareceu ao Deputado Alberto
Bejani que "não só o dinheiro arrecadado com as máquinas, mas todo
o potencial econômico da Loteria Mineira é destinado ao custeio. A
sobra é destinada a fins sociais. A destinação dessas verbas sociais é
estabelecida pelo Gabinete Civil, que representa o Governador junto à
direção da Loteria." [...]"Na condição de Presidente, constatei que o
dinheiro era distribuído para entidades assistenciais. Não houve
nenhuma autorização de verba da diretoria para a Casa Civil que não
fosse destinada a fins sociais".

O Desembargador Ayrton Maia, em resposta ao Deputado Alberto
Bejani, voltou a afirmar que o relatório se refere a uma auditagem
específica. Não foi analisada a conduta da diretoria nem os fatos fora
do que se referia â auditagem, que era a licitação para fornecimento
de equipamentos para a Loteria.

Posteriormente, tendo o relatório da auditoria em mãos, o Deputado
Alberto Bejani questionou o objeto da auditagem, uma vez que o
Desembargador afirmou que esta restringiu-se à licitação e, pelo
conteúdo do relatório, parecia mais ampla.

O Desembargador respondeu, nos seguintes termos: "Examinamos,
sim, tanto é que eu disse: a conclusão da Auditoria foi que, segundo
alegação da direção, havia sido dada a exclusividade por ser ela dona
exclusiva também da máquina que permitia aquele tipo de jogo de
prognóstico. A Auditoria não entrou no mérito. Aceitou a alegação, só
dizendo que essa dispensa de licitação deveria ser dada com suporte
numa informação também da Junta Comercial, porque só a
informação dada pela autoridade argentina...[...] Não tínhamos
também como colocar em dúvida os documentos fornecidos por um
país estrangeiro. O documento era autêntico, mas deveria ser
referendado pela Junta Comercial, que, segundo a lei de licitação, é o
órgão encarregado de dar suporte à alegação de exclusividade.

Com referência à transferência do contrato, fizemos recomendação
para que regularizassem isso.

Com relação ao selo ou adesivo, ou nome que se queira dar, a
conclusão da Auditoria é de que se tratava, na realidade, de uma taxa,
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e como tal, deveria ser precedida de uma lei. A Diretoria da Loteria
esclareceu que havia pareceres de eminentes juristas que justificavam
a cobrança como não sendo taxa. Mas isso está dentro do relatório'.

O Deputado Alberto Bejani questionou se essa taxa seria
inconstitucional. O Desembargador Ayrton Maia respondeu que não
disse que seria; disse que parecia tributo e que deveria ser precedida
de uma autorização legislativa para ser cobrada. Ocorre que alegaram
que não utilizaram essa forma de regularização da cobrança, porque
havia pareceres dizendo que não era taxa, apenas cobrança de um
serviço que a Loteria prestava àqueles que utilizavam as máquinas.

Questionado pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior, o
Desembargador observou que recebeu ordens expressas do
Governador para retirar o agravo de instrumento que a Loteria havia
interposto com o objetivo de revogar a liminar concedida pelo Juízo da
33 Vara da Fazenda Pública.

Depoimento do Sr. Ricardo Olinto Hazam, Auditor
Segundo o Sr. Ricardo Olinto Hazam, a cobrança efetuada pela

Loteria para a liberação da utilização das máquinas gerou o adesivo,
que é afixado em cada máquina. O adesivo comprova que aquela
máquina é regular, porque foi vistoriada e foi feito o pagamento devido
para sua utilização. Observou que a Auditoria entendeu que a taxa de
licenciamento é uma taxa de expediente, no entanto, a direção da
Loteria possuía pareceres contrários a esse licenciamento. Assim, a
Auditoria, em conversa com o advogado da Loteria, sugeriu que
fizessem uma consulta á Procuradoria-Geral do Estado para verificar
o perfeito posicionamento dessa cobrança: se ela é ou não uma taxa.
A Loteria poderia, nesse caso, tomar as devidas providências, após o
posicionamento da Procuradoria.

Afirmou que não observaram nada de irregular na cobrança ou não
da taxa ou licenciamento para a utilização das máquinas, porque a
Loteria verificou a necessidade de regulamentar a utilização das
máquinas que existiam pelo Estado afora e, ainda, que a Loteria
providenciou o licenciamento das máquinas, após vistoria, teria sido
diversas delas retiradas do mercado porque não funcionavam de
forma que o jogador pudesse ter a certeza de ser premiado. Eram
máquinas irregulares. Assim, a Secretaria da Segurança Pública, por
meio do Instituto de Criminalistica, fez uma vistoria em diversos tipos
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de máquinas e licenciou alguns modelos.

Quanto à distribuição dos recursos para a área social, o Sr. Ricardo
Olinto Hazam observou que 'alguma entidade solicitava à Loteria, que
encaminhava à Casa Civil o pedido. Autorizado, a própria Loteria
repassava essa verba diretamente à entidade".

O Deputado Alencar da Silveira Júnior perguntou ao Sr-Ricardo
Olinto Hazam se o contrato formalizado entre a Loteria e a IVISA
permitia que esta cedesse o direito de exploração das máquinas a
outra firma. Segundo o auditor, a "cessão de parte dos direitos dela é
uma negociação entre particulares, não entramos nesse mérito". ( ... )
"...Ela tinha o direito de exclusividade para uma série de atividades.
Ela cedeu para outro parte desses direitos....

Anexo II - Relação dos documentos apresentados à Comissão
1 - Inicial da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público

(Processo n°031.949-1/00):	-
2 - Memoriais da LEMG-JOGOBRAS, datado de 201312000;
3 - Relatório da movimentação financeira da LEMG, datado de

janeiro de 1999;
4 - "Breve Relato" apresentado pela LEMG, referente às eventuais

irregularidades ocorridas no âmbito daquela autarquia:
5 - Agravo de instrumento interposto por Mário Márcio Magalhães

em face da decisão que deferiu os pedidos liminares requeridos pelo
Ministério Público nos autos do Processo n°031.949-1/00;

6 - Documentação sobre a Loteria Mineira apresentada pela própria
autarquia (2 volumes);

7 - Ofício da Promotoria de Defesa do Cidadão justificando a
ausência dos Promotores à reunião da Comissão e encaminhando
documentos;

8 - Decisão liminar proferida pelo Juízo da 31 Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Belo Horizonte nos autos do Processo n°
031.949-1100;

9 - Decisão dos embargos de declaração interpostos pela LEMG em
face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 32 Vara de Fazenda
Pública da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo n°
031.949-1100;

10 - Relatório conclusivo do Inquérito Civil Público n° 005199
instaurado pela Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
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Patrimônio Público;

11 - Relatório da Auditoria realizada no âmbito da LEMG pela
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, datado de
21112/1999.

Anexo III - Lei n°6.265, de 18 de dezembro de 1973
Lei n°6.265, de 18 de Dezembro de 1973

(texto consolidado e atualizado)
Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.
Nota Inicial - Os textos apresentados em itálico correspondem a

dispositivos inseridos ou modificados por legislação posterior à Lei n°
6.265, de 18/12173, e contêm indicação da fonte legal alteradora.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 1 - A Loteria do Estado de Minas Gerais, entidade autárquica,
com autonomia administrativa e financeira, passa a reger-se por esta
lei.

Parágrafo único - A autarquia, compete dirigir, coordenar, fiscalizar e
controlar, no território estadual, a execução da loteria explorada pelo
Estado de Minas Gerais.

Art. 21 - A diretoria da Loteria do Estado de Minas Gerais será
constituída de um Presidente, um Diretor Administrativo e um Diretor
de Operações.

Parágrafo único - Os cargos mencionados no "caput" deste artigo
serão de provimento em comissão e de recrutamento amplo.

Art. 30 - Os vencimentos dos cargos da diretoria da Loteria do
Estado de Minas Gerais serão fixados mediante prévia e expressa
aprovação do Governador do Estado.

Art. 40 - O lucro líquido resultante da exploração da Loteria do
Estado de Minas Gerais, anualmente verificado, observada a
legislação federal específica, será utilizado em obras ou serviços de
assistência social nos seguintes percentuais:

O texto ora apresentado da Lei n° 6.265, de 18112/73, foi consolidado e atualizado
pela equipe técnica da Área de Consultoria Temática (Coordenação de Direito
Constitucional e Administrativo) que assessora a Comissão Especial da Loteria do
Estado de Minas Gerais. instalada pela Assembléia Le gislativa do Estado de Minas
Gerais (maio-agosto de 2000).
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/ - 26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência ao
Menor -FAM-;

II - 22% (vinte e dois por cento) para o Fundo de Assistência de
Caráter Social e Assistência Médica - FASMEO -;

111 - 18% (dezoito por cento) para o Fundo de Assistência à
Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -;

IV - 5% (cinco por cento) para o Fundo de Promoção Cultural, sem
prejuízo dos recursos que lhe cabem nos termos do parágrafo único
do art. 60 desta lei;

Notas da redação:
1 - A redação do art. 41 (até o inciso IV, inclusive) da Lei n°6.265, de

18/12173, anteriormente transcrito, foi dada pelo art. 1° da Lei n°
9.924, de 2017189.

2 - A redação original do art. 4 1 da Lei n° 6.265, de 18/12/73 era a
seguinte:

"Art. 41 - O lucro líquido resultante da exploração da Loteria,
anualmente verificado, observada a legislação federal específica, será
utilizado em obras ou serviços de assistência social, na seguinte
proporção:

- 26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência ao
Menor;

li - 26% (vinte e seis por cento) para fundo de assistência de caráter
social e assistência médica;

III - 24% (vinte e quatro por cento) para fundo de assistência à
educação física e esporte amador;

IV - 24% (vinte e quatro por cento) para bolsas de estudo e
subvenções às entidades que se enquadrem nas finalidades previstas
nos incisos anteriores, legalmente constituídas no território do Estado,
atendida a especificação estabelecida em lei anual, de iniciativa do
Poder Legislativo.

Parágrafo único - O produto do percentual de 10% (dez por cento)
estabelecido pelo art. 61 da Lei n° 1.947, de 12 de agosto de 1959,
que fica mantido, será aplicado dentro das finalidades e proporção
previstas neste artigo.".

3 - A redação original dos incisos II e III do art. 4 0 da Lei n° 6.265, de
18112/73, foi alterada pelo art. 1 1 da Lei n°7.857, de 17111/80. Embora
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hoje já possuam nova redação, dada pela Lei n° 9.924, de 20/7/89,
os citados incisos II e III, na redação dada pela Lei n° 7.857, de
17/11/80, são os seguintes:

"Art. 4°- ...............................................................................
li - 26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência

(vetado), de Caráter Social e Assistência Médica;
III - 24% (vinte e quatro por cento) para o Fundo de Assistência à

Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador (vetado).".
4 - O texto original do inciso III do art. 4° da Lei n° 6.265, de

18112/73, já havia sofrido alteração pela Lei n°6.433, de 3/10174, cujo
art. 1° deu a seguinte redação ao citado dispositivo ; (posteriormente
alterado, respectivamente, pelas Leis n o

s 7.857, de 17/11180, e 9.924,
de 20/7/89, conforme observamos na Nota n° 3, anterior a esta):

"Art. 40 -	 ............................

III - 24% (vinte e quatro por cento) para o Fundo de Assistência à
Educação Física e ao Esporte Especializado.".

V - 24% (vinte e quatro por cento) para subvenção às entidades que
tenham finalidades idênticas às daquelas de que tratam os incisos
anteriores, que sejam legalmente constituídas no Estado, às entidades
escolares, para seu custeio, total ou parciaL bem como a pessoas
jurídicas de direito público ou privado, conforme disposto anualmente
pela Assembléia Legislativa;

Notas da redação:
1 - A redação do inciso V do art. 4 1 da Lei n° 6.265, de 18112173,

anteriormente transcrita, foi dada pelo art 104 da Lei n° 11-050, de
1911193. A redação anterior do citado inciso V, dada pelo art. 1 0 da Lei
n° 9.924, de 20/7/89, era a seguinte:

"Art. 4°- ................................................................................
V - 24% (vinte e quatro por cento) para subvenção às entidades que

tenham finalidades idênticas às das entidades de que tratam os
incisos anteriores, que sejam legalmente constituídas no Estado: às
entidades escolares, para seu custeio, total ou parcial, bem como a
pessoas jurídicas de direito público ou privado, atendida a
especificação estabelecida anualmente em resolução da Assembléia
Legislativa;".
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2 - A redação original do inciso IV do art. 40 da Lei n° 6.265, de

18112/73, foi alterada pelo art. 1 1 da Lei n° 6.776, de 916176, e, com a
Lei n° 9.924, de 2017189, o citado inciso IV foi renumerado como inciso
V e teve novamente sua redação alterada. A título de informação
complementar, o mencionado inciso IV, na redação dada pela Lei n°
6.776, de 916176, é o seguinte:

"Art. 40
IV - 24% (vinte e quatro por cento) para subvenção ás entidades que

se enquadrarem nas finalidades previstas nos incisos anteriores,
legalmente constituídas no Estado, para custeio total ou parcial de
anuidades escolares, bem como a pessoas jurídicas de direito público,
atendida a especificação estabelecida anualmente em resolução da
Assembléia Legislativa;".

VI - 2% (dois por cento) para a Fundação Hilton Rocha;
VII - 3% (três por cento) para a Fundação Mário Penna.

Nota da redação:
Os incisos VI e Vil do art. 40 da Lei n° 6.265, de 18112173,

anteriormente transcritos, foram acrescidos do art. 10 da Lei n° 9.924,
de 20/7/89.

Parágrafo único - O produto do percentual de 10% (dez por cento)
estabelecido pelo art. 61 da Lei n° 1.947, de 12 de agosto de 1959,
que fica mantido, será aplicado segundo ás fina/idades e proporção
previstas neste artigo.

Notas da redação:
1 - O parágrafo único do art. 40 da Lei n° 6.265, de 18112173,

anteriormente transcrito, já constava da redação original da citada lei e
foi mantido, "ipsis litteris", pela Lei n° 9.924, de 20/7/89.

2 - A Lei ri0 6.754, de 12112175, que autoriza a instituição do Fundo
de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá outras providências,
no seu art. 11, renumerou para § 1 0 0 parágrafo único do art. 4° da Lei
n° 6.265, de 18112/73, anteriormente transcrito, e acrescentou ao
citado artigo o seguinte § 20 (que, entretanto, já está revogado pela
Lei n° 9.924, de 20/7/89, que deu nova redação ao art. 4° da Lei n°
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6.265, de 1973):

"Art. 4°- ...........................................................................
§ 2° - Levar-se-á a crédito do Instituto de Previdência do Legislativo

do Estado de Minas Gerais o saldo anual das verbas referidas no
inciso IV deste artigo quando não recebidas pelos interessados no
prazo legar.

3-O art. 6° da Lei n° 1.947. de 121811959, tem a seguinte redação:
"Art. 6° - A Loteria do Estado de Minas Gerais cobrará de seus

agentes, sobre o custo real do bilhete de cada extração, uma taxa de
dez por cento, que será assim distribuída:

- três por cento para construção do edifício-sede do Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais, inclusive despesas para sua
instalação e as referentes a concorrência pública para escolha do
projeto, com as especificações necessárias, e a aluguel do prédio
provisório e sua instalação, durante a construção do definitivo, bem
como as relativas a estudos e meios para o seu melhor
funcionamento;

II - um e meio por cento à Secretaria de Saúde e Assistência -
Departamento de Tuberculose - para construção e manutenção de
dispensários de tuberculosos no interior do Estado, bem como de
pavilhões anexos às Santas Casas ou hospitais das localidades sedes
dos referidos dispensários, para o fim de internação de tuberculosos
pobres;

III - um e meio por cento, em parcelas iguais, às seguintes
instituições de assistência ao tuberculoso pobre, para manutenção
dos doentes internados em seus sanatórios:

a) Fundação Waidomiro Lobo;
b) Fundação Imaculada contra a Tuberculose;
c) Sanatório Imaculada Conceição da Santa Casa de Misericórdia de

Belo Horizonte;
d) Sanatório Marques Lisboa;
IV - quatro por cento para construção do Estádio Minas Gerais.
Parágrafo único - As instituições de assistência ao tuberculoso pobre

referidas neste artigo prestarão contas ao Tribunal de Contas do
Estado, semestralmente e na forma da legislação vigente, das
importâncias recebidas em virtude desta lei".
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Art. 50 - As importâncias resultantes da aplicação dos incisos II e

III, do artigo anterior, serão distribuídas, por decreto do Executivo,
entre órgãos ou entidades de direito público ou privado, atendidas as
finalidades desta lei.

§ 1 1 - A distribuição de que trata o artigo, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte, não terá caráter permanente, podendo, em
qualquer tempo, ser revogado ou alterado o montante da subvenção,
tendo em vista a política assistencial que for adotada pelo Governo do
Estado.

§ 21 - Do produto do percentual previsto no parágrafo único do art.
40, 26% (vinte e seis por cento) serão destinados ao Fundo de
Combate à Tuberculose, que fica instituído.

§ 30 - A dotação de recursos, na forma indicada no parágrafo
precedente, fica limitada ao máximo de 90% (noventa por cento) dos
recursos previstos no inciso II do art. 41.

Art. 6° - A Loteria do Estado de Minas Gerais manterá um Fundo de
Reserva Especial, na base de 5% (cinco por cento) sobre a renda
bruta, até o limite correspondente ao valor de duas emissões dos
planos em execução.

Parágrafo único - Os recursos que excederem o limite estabelecido
no artigo serão destinados à constituição de um Fundo de Promoção
Cultural, que fica criado.

Nota da redação:
A redação do "capuf' do art. 6°, em negrito, anteriormente transcrito,

foi dada pelo art. 21 da Lei n° 6.433, de 3/10/1974. A redação original
z do art. 60 da Lei n°6.265, de 18/1211973, era a seguinte:

"Art. 61 - A Loteria do Estado de Minas Gerais manterá um Fundo de
Reserva Especial, na base de 5% (cinco por cento) sobre a renda
bruta, até o limite correspondente a 4 (quatro) emissões dos planos
em execução".

Art. 7° - A Loteria do Estado de Minas Gerais complementará os
proventos de aposentadoria de seus servidores, concedida por
entidade previdenciária a que sejam filiados.

Parágrafo único - A complementação terá por limite a quantia
necessária à integralização do vencimento percebido pelo servidor na
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atividade e será acrescida do abono de família e dos adicionais por
tempo de serviço.

Art. 80 - Na hipótese de extinção da Loteria do Estado de Minas
Gerais! o Estado assumirá o encargo da complementação prevista
nesta lei.

Nota da redação:
Os arts. 7° e 81 da Lei n° 6.265, de 18/12/1973, anteriormente

transcritos, não foram objeto de nossa análise.

Art. 9° - A estrutura e as normas referentes aos atos da vida
administrativa, técnica, econômica e financeira da autarquia serãc
fixadas em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo.

Art. 10 - O Poder Executivo disporá ainda sobre a administração e
normas de controle, gestão, prestação e tomadas de contas dos
Fundos previstos nesta lei.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os

incisos, alíneas e parágrafo único do art. 6 0 da Lei n° 1.947, de 12 de
agosto de 1959, e as Leis n

o
s 4.029, de 28 de dezembro de 1965, e

4.895, de 29 de agosto de 1968.

Nota da redação:
Ver a Nota n° 3 ao parágrafo único do art. 4 0 desta lei, em que está

transcrito, na íntegra, o art. 6° da Lei n° 1.947, de 12/8/1959, revogado
pelo art. 12 da Lei n°6.265 ! de 1973, ora sob comento.

Legislação Mineira
Decreto n°21.865, de 1981
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de1982.
Decreto n°21.138, de 1980
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais, para o

exercício de 1981-
Decreto n° 19.705, de 1978
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1979.
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Lei no 6.975, de 1977
Altera disposições da Lei n°6.258, de 13 de dezembro de 1973.
Lei n°7.855, de 1980
Altera a Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Decreto n°20.371, de 1979
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1980-
Decreto n°21.159, de 1980
Abre o crédito suplementar de Cr300.000.000,00 a dotação

orçamentária da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°21.931, de 1982
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais apurada no exercício de 1981, e dá outras providências.
Decreto n°21.983, de 1982
Altera redação do Decreto n°21.931, de 18 de janeiro de 1982, que

dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de
Minas Gerais apurada no exercício de 1981.

Decreto n°11.532, de 1968 REVOGADA
Contém o regulamento da Loteria do Estado de Minas Gerais
Decreto n° 16.018, de 1974
Dispõe sobre o regulamento da Loteria do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.
Decreto n° 17.172, de 1975
Transfere para a Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social e

Desportos a Administração do Fundo de Assistência a Educação
Física e Esporte Amador - FAEFEA GCG -, da Loteria do Estado de
Minas Gerais.

Decreto n° 19.732. de 1979
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais apurada no exercício de 1978 e dá outras providências.
Decreto n°20.383, de 1980
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais apurada no exercício de 1979 e dá outras providências.
Decreto n°20.419, de 1980
Altera a redação do Decreto n° 16.018, de 10 de janeiro de 1974,

que dispõe sobre o regulamento da Loteria do Estado de Minas
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Gerais.

Decreto n°21.177, de 1981
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais apurada no exercício de 1980, e dá outras providências.
Decreto n°22.566, de 1982
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1983.
Decreto-Lei n° 1.658, de 1946
Dispõe sobre a direção da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto-Lei n°1.728. de 1946
Cria um lugar de Diretor-Técnico na Loteria do Estado de Minas

Gerais.
Lei n°4.029, de 1965 REVOGADA
Dispõe sobre aposentadoria de servidores da Loteria do Estado de

Minas Gerais.
Lei n°4.895. de 1968 REVOGADA
Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.
Lei n° 6.433. de 1974
Altera dispositivos da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973,

sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resolução n° 1.981, de 1978
Autoriza a Comissão de Finanças e Orçamento a destinar parte da

verba da Loteria do Estado-
Resolução n° 2.168. de 1979
Autoriza a Comissão de Finanças e Orçamento a destinar parte da

verba da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resolução n°2.402, de 1980
Autoriza a comissão de finanças e orçamento a destinar parte da

verba da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resolução n°2.683, de 1982
Autoriza a Comissão de Finanças e Orçamento	fazer destinar

parte da verba da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Lei n°6.776, de 1976
Altera o inciso IV, do artigo 4, da lei n°6.265, de 1E de dezembro de

1973 e contém outras providências.
Decreto n° 18.795. de 1977
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Abre o crédito suplementar de CRi 10.670.000,00 a dotações
orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Decreto n° 19.027, de 1977
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1978.
Decreto n° 18.818, de 1977
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais apurada no exercício de 1977 e dá outras providências.
Decreto n° 22.720, de 1983
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1982, e dá outras providências.
Decreto n° 18.332, de 1976
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1977.
Resolução n°1.343. de 1977
Autoriza a Comissão de Finanças e Orçamento a destinar parte da

verba da Loteria do Estado.
Decreto n° 17.675. de 1975
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1976.
Decreto n° 16.880, de 1975
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1975.
Decreto n° 18.394, de 1977
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1976 e dá outras providências.
Decreto n° 16.044, de 1974
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1974.
Decreto n°14.428, de 1972
Aprova o orçamento da autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais

para o exercício de 1972.
Decreto n° 15.514, de 1973
Aprova o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais para o

exercício de 1973.
Decreto n°22.883, de 1983
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,
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aprovado pelo Decreto n°22.566, de 21 de dezembro de 1982.

Lei n°5.776. de 1971
Dispõe sobre o pagamento de bolsa de estudo pela Loteria do

Estado de Minas Gerais.
Resolução n°3.103, de 1983
Aprova complementação do valor das subvenções oriundas da

Loteria do Estado de Minas Gerais a que se refere a Lei n° 6.776, de 9
de junho de 1976, para o exercício de 1983.

Decreto n° 13.337. de 1971	 -
Aprova o orçamento da autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais

para o exercício de 1971.
Decreto n° 16.859. de 1974
Dispõe sobre a organização administrativa da Loteria do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.
Decreto n° 13.408. de 1971
Dispõe sobre a aplicação dos lucros líquidos da Loteria do Estado

de Minas Gerais.
DECRETO N° 15138, de 1972
Abre a dotações orçamentárias da Loteria do Estado de Minas

Gerais, o crédito suplementar de CR2.280.000,00.
Decreto n° 12.423. de 1970
Aprova o orçamento da autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais

para o exercício de 1970.
Decreto n° 12.817. de 1970
Aprova Resolução n° 18, de 9 de julho de 1970, da Loteria do

Estado de Minas Gerais
Decreto n°23.147. de 1983
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°22.566, de 21 de dezembro de 1982.
Resolução n° 17.28, de 1977
Autorizo a Comissão de Finanças e Orçamento a destinar parte da

verba da Loteria do Estado.
Lei n° 4.376, de 1967
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de

CR43.595,524 a Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°23.500. de 1984
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de
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providências.
Decreto n° 12.484, de 1970
Dispõe sobre a aplicação dos

de Minas Gerais.
Decreto n° 10.363. de 1967
Abre a Loteria do Estado de

NCR43.595,52.
Decreto n°10.181, de 1966

lucros líquidos da Loteria do Estado

Minas Gerais o crédito especial de

Abre o crédito suplementar de CR 1.237.156.909 a dotações da
Loteria do Estado de Minas Gerais.

Lei n° 6.827, de 1976
Dispõe sobre a reorganização da Diretoria de Esportes de Minas

Gerais e dá outras providências.
Decreto n° 23.999, de 1984
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais

aprovado pelo Decreto n°23.353, de 28 de dezembro de 1983
Decreto n° 12.313, de 1969
Abre crédito suplementar a autarquia Loteria do Estado de Minas

Gerais.
Decreto n° 12.130, de 1969
Abre a Loteria do Estado de Minas Gerais o crédito suplementar de

NCR360.000,00 e anula, total e parcialmente, dotações que
menciona.

Decreto n° 11.666, de 1969
Aprova o orçamento da autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais

para o exercício de 1969.
Decreto n° 16.019, de 1974
Dispõe sobre a aplicação da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais.
Decreto n° 16.020, de 1974
Dispõe sobre a aplicação da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais.
Decreto n° 24.256, de 1985
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1984, e dá outras providências.
Decreto n° 14292, de 1972
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Dá nova redação ao artigo 50, do Decreto n° 11.532, de 13 de

dezembro de 1968, que contém o regulamento da Loteria do Estado
de Minas Gerais.

Decreto n°24.998, de 1985
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°24.214, de 26 de dezembro de 1984.
Decreto n°11.622, de 1969 REVOGADA
Aprova o plano de classificação de cargos e salários da Loteria do

Estado de Minas Gerais.
Decreto n°17.004, de 1975
Dispõe sobre o plano de cargos e salários da Loteria do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.
Decreto n° 18.362. de 1977
Altera anexos do Decreto n° 17.004, de 21 de fevereiro de 1975, que

dispõe sobre o plano de cargos e salários da Loteria do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Decreto n°26.351, de 1986
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°25.333, de 27 de dezembro de 1985.
Decreto n°26.604. de 1987
Dispõe sobre a distribuição da renda renda liquida da Loteria do

Estado de Minas Gerais, apurada no exercício de 1986 e dá outras
providências.

Decreto n°27.165, de 1987
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°26.476, de 24 de dezembro de 1986.
Decreto n°26.918, de 1987 REVOGADA
Atualiza o anexo único do Decreto n° 16016, de 18 de janeiro de

1974, e dá outras providências.
Decreto n°27.326. de 1987
Dispõe sobre a emissão de bilhetes da Loteria do Estado de Minas

Gerais.
Lei Delegada n° 14. de 1985
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Administração Fazendária,

Crédito e Financiamento e dá outras providências.
Decreto n°26.153, de 1986
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de
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Minas Gerais, apurada no exercício de 1985 e dá outras
providências.

Decreto n°27.600, de 1987
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°26476, de 24 de dezembro de 1986.
Lei n°380, de 1949
Autoriza a Loteria do Estado de Minas Gerais a proceder a

extrações semestrais extraordinárias, em benefício da campanha
contra a tuberculose e prevenção da lepra, e dá outras providências.

Lei n°9.520, de 1987
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças, reestrutura a

Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências.
Lei n°1.180, de 1954
Autoriza aquisição de imóvel destinado a Loteria do Estado de Minas

Gerais.
Lei n° 2109, de 1960
Dispõe sobre o aumento do numero de bilhetes das extrações da

Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n° 10.902. de 1967
Abre a dotação da Loteria do Estado o crédito suplementar de

NCR140.000,00 e anula, parciamente, dotações orçamentárias.
Decreto n°27.938. de 1988
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1987 e dá outras providências.
Lei n°2.285, de 1960
Autoriza extração especial da Loteria do Estado de Minas Gerais,

para aplicação dos recursos a fins culturais.
Decreto n°11.691, de 1969
Dispõe sobre a aplicação dos lucros líquidos da Loteria do Estado

O de Minas Gerais.
o
	Decreto n°28.045, de 1988

Aprova a consolidação das Lei da Estrutura Orgânica da
Administração Estadual.

LO	Decreto n° 28A68, de 1988
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças, estrutura a

Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências.
Decreto n°6.838, de 1963
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Regulamenta disposições da Lei n° 2.645, de 27 de novembro de

1962, que dispõe sobre a extração do plano especial pela Loteria do
Estado de Minas Gerais.

Lei n° 2.645, de 1962
Dispõe sobre a extração do plano especi?l pela Loteria do Estado de

Minas Gerais.
Lei n°4.597, de 1967
Dispõe sobre extrações especiais de natal da Loteria do Estado de

Minas Gerais.
Decreto n°28.729. de 1988
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°27787, de 30 de dezembro de 1987.
Decreto n°28.918, de 1988
Modifica o orçamento da Fundação Joë: Pinheiro, aprovado pelo

Decreto n°27787, de 30 de dezembro de 1987.
Lei n°1.515. de 1956
Dispõe sobre declaração de bens de cidadãos que exerçam cargo e

função pública.
Decreto n°6.286. de 1961
Dispõe sobre classificação de cargos e funções do pessoal da

Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°29.023. de 1988
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°27788, de 30 de dezembro de 1987.
Lei n°3.150. de 1964
Modifica o artigo 2 da Lei n°2.645, de 27 de novembro de 1962, que

dispõe sobre a extração do plano especial da Loteria do Estado e dá
outras providências.

Lei n°2.395, de 1961
Dispõe sobre aplicação de lucros da Loteria do Estado de Minas

Gerais para a construção do Pronto Socorro de Belo Horizonte e
construção e manutenção de postos de higiene no interior do Estado.

Lei n°9.924, de 1989
Altera disposições da Lei n°6.265, de 18 de dezembro de 1973, que

versa sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Decreto n°30.171. de 1989
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Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,
aprovado pelo Decreto n° 29167, de 28 de dezembro de 1988.

Decreto n°30.706, de 1989
Modifica o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais,

aprovado pelo Decreto n°29167, de 28 de dezembro de 1988.
Decreto n°31.042, de 1990
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1989, e dá outras providências.
Decreto n°29.564, de 1989
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1988 e dá outras providências.
Decreto n°31.255, de 1990
Abre o crédito suplementar de CR 1.178.274.889,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°31.828, de 1990
Abre o crédito suplementar de CR 2.500.000000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°31.163, de 1990
Acrescenta disposições ao regulamento dos concursos de

prognósticos, aprovado pelo Decreto n° 27.979, de 5 de abril de 1988.
Decreto n°32.125, de 1990
Abre o crédito suplementar de CR 2.192.910.00000 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°32.411. de 1990
Abre o crédito suplementar de CR 17.300.000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°32.694. de 1991
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida do concurso de

prognósticos sobre o resultado do sorteio de números, e dá outras
providências.

Decreto n°32.617. de 1991
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1990, e dá outras providências.
Decreto n°32.882, de 1991
Abre o crédito suplementar de CR 338.500.000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n° 32.865, de 1991
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Dispõe sobre o Sistema de Unidadc de Tesouraria e dá outras

providências.
Emenda à Constituição n°1. de 1991
Suprime o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Decreto n°32.984. de 1991
Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros das fundações,

autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista no
Fundo de Aplicação Financeira - FAF/MG -' e dá outras providências.

Decreto n°33.272. de 1991
Abre o crédito suplementar de CR 366.748.000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Lei n° 10.623, de 1992
Dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações publicas

do Poder Executivo do Estado e dá outras providências.
Decreto n° 33.467, de 1992
Codifica cargos de provimento em comissão correspondentes a

estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Poder
Executivo, de que trata a Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, e dá
outras providências.

Decreto n°33.684, de 1992
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida do concurso de

prognósticos sobre o resultado do sorteio de números no ano de 1991.
Decreto n°33.685, de 1992
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1991, e dá outras providências.
Decreto n° 33.729, de 1992
Abre o crédito suplementar de CR 2.351372.000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resolução n°5.122. de 1992
Distribui subvenções para o exercício de 1992, com recursos

oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei
n°6.265, de 18 de dezembro de 1973, com as alterações posteriores,
e dá outras providências.

Resolução n°1.408. de 1977
Faz distribuição das subvenções das verbas da Loteria do Estado de
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Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Fazenda.

Resolução n° 1.509, de 1977
Concede subvenções as entidades a que se refere a Lei n°6.776, de

9 de junho de 1976, para o exercício de 1977, referente a
complementação da verba dos senhores Deputados José Santana e
Geraldo Renaut, pela Loteria do Estado de Minas Gerais.

Decreto n°34.351, de 1992
Abre o crédito suplementar de CR 15.283.000.000,0C a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resolução n° 3.599, de 1985
Concede subvenções as entidades a que se refere a Lei n° 6.776. de

9 de junho de 1976, para o exercício de 1985.
Resolução n°3.370. de 1984
Concede subvenções as entidades a que se refere a Lei n°6.776, de

9 de junho de 1976, para o exercício de 1984.
Resolução n°5.104, de 1991
Distribui subvenções para o exercício de 1991, com recursos

oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei
n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, com as alterações posteriores,
e dá outras providências.

Resolução n°4.767, de 1989
Concede subvenções as entidades a que se refere a Lei n° 6.776, de

9 de junho de 1976, para o exercício de 1989, e dá outras
providências.

Resolução n°5.055. de 1990
Distribui subvenções para o exercício de 1990, com recursos

oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei
n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, com as alterações posteriores,
e dá outras providências.

Decreto n° 34.892. de 1993
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida do concurso de

prognósticos sobre o resultado do sorteio de números, e dá outra
providência.

Decreto n°34.893, de 1993
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais, apurada no exercício de 1992 e dá outras providências.
Decreto n°35.050, de 1993
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Abre o crédito suplementar de CR 67.500.000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resolução n°5.140. de 1993
Distribui subvenções para o exercício de 1993, com recursos

oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei
n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, com as alterações posteriores,
e dá outras providências.

Decreto n°35.988, de 1994
Abre o crédito suplementar de R$2.634.335,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Lei n°2.001, de 1959
Concede aumento de vencimentos e salários aos servidores civis e

militares, e dá outras providências.
Decreto n°36.014. de 1994
Aprova as tabelas de vencimento do pessoal civil do Poder

Executivo e dá outras providências.
Decreto n°36.033. de 1994
Contém o regulamento especial da Lei n° 10.961, de 14 de

dezembro de 1992, que dispõe sobre as normas de elaboração do
quadro geral e dos quadros especiais, estabelece as diretrizes para a
instituição dos planos de carreira do pessoal civil do Poder Executivo,
e dá outras providências.

Decreto n°36.215, de 1994
Abre o crédito suplementar de R$5.602.449,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°36.462, de 1994
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais - LEMG -, relativa ao exercício de 1993, na modalidade
convencional, e dá outras providências.

Decreto n°36.463. de 1994
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida do concurso de

prognósticos correspondente ao sorteio de números, relativa ao
exercício de 1993, e dá outras providências.

Decreto n°36.468. de 1994 REVOGADA
Dispõe sobre a distribuição da renda líquida da Loteria do Estado de

Minas Gerais - LEMG -, na modalidade convencional, e dá outras
providências.
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Decreto n°36.469, de 1994 REVOGADA
Dispõe sobre a distribuição da renda liquida do concurso de

prognósticos, correspondente ao sorteio de números, e dá outras
providências.

Decreto n°36.602, de 1994
Aprova tabelas de vencimento de quadro de pessoal de entidades

da administração indireta do Poder Executivo e dá outras
providências.

Decreto-Lei n° 165! de 1939
Institui a Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°36.796, de 1995
Regulamenta a verba anual pró-labore instituída pela Lei n° 11819,

de 31 de março de 1995, relativamente aos cargos de direção superior
das fundações públicas e autarquias da administração indireta do
Poder Executivo, e dá outras providências.

Decreto n°36.898, de 1995
Aprova o estatuto da Universidade do Estado de Minas Gerais-

UEMG - e dá outras providências.
Decreto n°36.900, de 1995
Dispõe sobre o credenciamento de entidades de direção e de pratica

desportiva, filiadas a entidades de administração, para promoção de
reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento do desporto,
mediante sorteios na modalidade denominada bingo, bingo
permanente e sorteio numérico, ou similar, e dá outras providências.

Decreto n° 36.969, de 1995
Abre o crédito suplementar de R$12.000.000,00 a dotações

orçamentárias da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n° 37.873, de 1996
Abre o crédito suplementar de R$4.298.900,00 a dotação

orçamentária da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Lei Delegada n°6, de 1985
Dispõe sobre a estrutura orgânica da administração estadual,

estabelece normas para modernização institucional, e dá outras
providências.

Lei n° 12.227, de 1996
Cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - e dá outras

providências.
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Decreto n°38.188, de 1996
Abre o crédito suplementar de R$4.900.000,00 a dotação

orçamentária da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Decreto n°38.626, de 1997
Altera o regulamento dos concursos de prognósticos.
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 1989, de 1989
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Lei Delegada n°39. de 1998
Dispõe sobre o ajustamento de vencimento e de jornada de trabalho

de quadros especiais de pessoal da administração indireta do Poder
Executivo, e dá outras providências.

Lei n° 12.780. de 1998
Dispõe sobre promoção especial da Loteria do Estado de Minas

Gerais em homenagem ao portador de deficiência.
Decreto n° 39.706, de 1998
Altera dispositivo do Decreto n° 16018, de 18 de janeiro de 1974.
Lei n° 12.984, de 1998
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica

da Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências.
Decreto n°39.874. de 1998
Dispõe sobre as atividades de administração financeira do Estado e

dá outras providências.
Lei n°11.050, de 1993
Cria a autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - ]0-

MG -, altera estrutura orgânica de secretarias de Estado e dá outras
providências.

Lei n°11.406. de 1994
Reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz alterações na
estrutura orgânica de secretarias de estado e dá outras providências.

Lei n°11.539, de 1994
Dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e

dá outras providências.
Lei n° 3.214, de 1964
Dispõe sobre a reestruturação dos cargos do serviço público civil do

Poder Executivo, estabelece níveis de vencimentos e dá outras
providências.
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Resolução n°3.274, de 1984
Concede subvenções as entidades a que se refere a Lei n° 6776, de

9 de junho de 1976, para o exercício de 1984.
Resoução n°3.513. de 1985
Concede subvenções as entidades a que se refere a Lei n° 6.776, de

9 de junho de 1976, para o exercício de 1985.
Decreto n' 40-137. de 1998
Altera dispositivo do Decreto n° 16.018, de 18 de janeiro de 1974.
Decreto n°40.280, de 1999	 -
Declara sem efeito os atos de nomeação que menciona.
Decreto n°40.287, de 1999
Exclui a Loteria do Estado de Minas Gerais do Decreto n° 39.874, de

3 de setembro de 1998
Lei n°6.265, de 1973
Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.
Decreto n°40.325, de 1999
Faz nomeação para os cargos em comissão que menciona.
Lei n° 13.208, de 1999
Transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da

comissão permanente de bingos.
Decreto n°40.568. de 1999
Abre o crédito suplementar de R$550.000,00 a dotação

orçamentária da Loteria do Estado de Minas Gerais-
Lei n° 13.341, de 1999
Dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado e da

Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, cria a
Ssecretaria de estado do turismo, extingue a secretaria de estado de
assuntos municipais, cria unidades administrativas nas Secretarias de
Estado da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos e
dá outras providências.

Lei n° 13.472, de 2000
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

para o quadriênio 2000-2003 e dá outras providências.
Decreto n°41.174. de 2000
Abre o crédito suplementar de R$3.000.000,00 a dotação

orçamentária da Loteria do Estado de Minas Gerais.
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Lei no 13.666. de 2000
Cria o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá

outras providências.
- Publicar para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento

Interno.
Depacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana
solicitando que seja destinada a ? Parte de uma reunião ordinária
para homenagear o Lions Internacional pelo transcurso do Dia
Mundial de Serviço Leonistico. A Presidência defere o requerimento
nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno.

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

quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
20 horas, e para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, às 9
e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para
a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ioga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 231812000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Durval Ângelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 21 Parte
(Ordem do Dia): 21 Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para verificação de "quorum"; existência de número
regimental para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Marfins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon
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Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Paulo - João Finto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9h114min, 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.

i a Parte
Ata

- O Deputado João Paulo, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2B Parte (Ordem do Dia)
21 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2' Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 1 Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4 1 do art. 249 do

Regimento Interno, vai suspender a reunião por ia minutos, até que
se configure o "quorum" necessário para a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente(Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os

nossos trabalhos. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a verificação do número regimental.

• Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
'	chamada.).

0 Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Há
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"quorum" para a votação da matéria constante na pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já não existe

"quorum" para a continuação dos trabalhos, motivo por que encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 432 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezenove horas do dia seis de julho de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo,
Eduardo Hermeto, Irani Barbosa, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Irani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato
continuo, o Presidente informa o recebimento das seguintes
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projetos
de Lei n°s 719/99 e 799199, Deputado Mauro Lobo; Projeto de Lei n°
899/2000, Deputado Márcio Cunha; Projeto de Lei n° 940/2000,
Deputado Rêmolo Aloise; Projeto de Lei n° 943/2000, Deputado
Rogério Correia e Projetos de Lei n°s 95512000 e 104312000,
Deputado Irani Babosa. Passa-se agora à 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer de proposição
sujeita a apreciação do Plenário. O Deputado Olinto Godinho
apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta do Projeto de
Lei Complementar n° 17199. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Logo a seguir, o Deputado Eduardo F-lermeto apresenta
requerimento solicitando que o Projeto de Lei n° 451199 seja analisado
em primeiro lugar. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
A seguir, apresenta parecer pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 451/99 na forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição das
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Emendas n°s 1 e 2. Colocado em votação, é aprovado o parecer.
Logo a seguir, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres
pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°5 645/99 com as
Emendas n°s 2 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça; 7, 9 a 15,
17 e 18; com a Subemenda n°1 à Emenda n°1, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, e com as Emendas n°s 19 a 24 e a
Subemenda n° 8 e pela rejeição das Emendas n°s 1, 8 e 16 (relator:
Deputado Rêmolo Aloise); pela aprovação do Projeto de Lei n° 58199
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Eduardo Hermeto); pela
aprovação do Projeto de Lei n° 728199 com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo
Aloise); pela aprovação do Projeto de Lei n° 92112000 na forma
proposta (relator: Deputado Olinto Godinho); pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.04312000 na forma proposta (relator: Deputado
Irani Barbosa) e parecer pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 21/99 com as Emendas 2 e 3 e pela rejeição da
Emenda n° 1 e dos Substitutivos n°s 1 e 2 (relator: Deputado Rogério
Correia). Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Colocado em votação, é aprovado o Requerimento n°
1.486/2000, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrïal,
na forma do substitutivo apresentado. Passa-se à 32 Fase da Ordem
do Dia compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, passa a emitir seu
relatório sobre as informações prestadas pelo Sr. Murílio Hingel,
Secretário de Estado da Educação, sobre os repasses de recursos
pelo FUNDEF para as Prefeituras Municipais, mediante o qual

o concluiu pela inexistência de irregularidades nos repasses efetuados.
o Colocado em votação, é o relatório aprovado. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

o determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo - Irani

Barbosa - Eduardo Hermeto.
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ATA DA 453 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às dez horas do dia nove de agosto de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor
Viana, Chico Rafael, Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina apreciar a
matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos
Srs. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do
Estado (publicado na edição de 817/2000); Vanderlei Evangelista da
Silva, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte e
outros (publicado na edição de 151712000), e Geraldo Lemes Ferreira,
Juiz de Paz de São Pedro do Suaçui (publicado na edição de
291712000). Passa-se à 1 3 Parte da Ordem do Dia, com discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael, relator do Projeto
de Lei Complementar n° 2612000, no 1° turno, emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na forma
apresentada. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, o Deputado Sargento Rodrigues emite seu
parecer sobre o Projeto de Lei n° 58911999, no 2° turno, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 11
turno, com as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. Colocado em

discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Sebastião
Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.04412000, no 2 0 turno,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na
forma do vencido no 1 0 turno. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado, O Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei
n° 1.002/00, no 1 1 turno, profere parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição na forma apresentada. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2 1 Fase da
Ordem do Dia, com discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. São colocados em votação e
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aprovados, em turno único, os Requerimentos n

o
s 1.528 e

1.54912000, ambos da Deputada Maria Olivia, e o Requerimento n°
1.54212000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, este com a Emenda n° 1, do Deputado Sargento Rodrigues.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado Sargento Rodrigues apresenta
requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Governador do
Estado e aos Secretários de Recursos Humanos e Administração e de
Segurança Pública com vistas à concessão de reajuste salarial às
classes que menciona. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús - Arlen

Santiago - Sargento Rodrigues.	-
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DO MICRO GERAES
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dez de agosto de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael,
Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva e Geraldo Rezende, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Geraldo Rezende, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, o Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Luciano Fernandes
Souto, Inspetor da Superintendência de Legislação Tributária da
Secretaria da Fazenda; Geraldo Sebastião Silva e Arnaldo Correia
Silva Filho, respectivamente, Superintendente do Comércio e
Exportação e Assessor da Secretaria de Indústria e Comércio;
Eduardo Ladislau Andrade Marques, Conselheiro do Conselho
Regional de Contabilidade; a Sra. Alice Maria Souza Toscano e o Sr.
Wander Lages Novaes, respectivamente, Analista de
Desenvolvimento e Gerente do Departamento de Micro e Pequenas
Empresas do BDMG. A Presidência, após as considerações iniciais,
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passa a palavra aos convidados acima citados, que fazem suas
exposições sobre o tema objeto da Comissão. São abertos os
debates, com a participação dos convidados e dos Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência 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, 23 de agosto de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio - Aílton Vilela.
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe
Brandão, Adelmo Carneiro Leão e Luiz Tadeu Leite, 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 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 seguir, a
Presidente procede à leitura de ofícios do Sr. Bergson José Silva, em
que denuncia violências cometidas por enfermeiros do Hospital André
Luiz; do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior
da PMMG, respondendo a pedido de informação da Comissão; do
Diretor da Superintendência Administrativa da Secretaria da
Educação, reiterando pedido de informação a respeito da
recomendação feita pela CPI do Sistema Penitenciário; dos Srs.
Valdeny Ferreira de Oliveira, detido na Penitenciária Nelson Hungria,
solicitando providências para assunto que menciona; Fernando
Gabeira, Deputado Federal, encaminhando solicitação de Francisco
Rogério Cabral Dias; Albino Gonçalves Malaquias, em que solicita
ajuda da Comissão para assunto que menciona; da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em que comunica o
lançamento da Campanha Dia Nacional de Mobilização pela Vida; da
Sra. Yedda Lúcia do Couto Victor, em que relata fatos ocorrido com
pacientes especiais do Programa Odontológico Multidisciplinar de
Atendimento á Pacientes com Necessidades Especiais, dos Srs.
Adalciever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria da
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Segurança Pública, em que trata da apuração de ameaças de que
teria sido vitima o Vereador Betinho Duarte; João Batista Rezende,
Presidente da Fundação João Pinheiro, encaminhando trabalho sobre
criminalidade viole n ta em Minas Gerais; do Conselho lndigenista
Missionário da Regional Leste de Belo Horizonte, encaminhando
material da Campanha Internacional pela Regularização do Território
Pataxó Hã-Hã-Hãe. A seguir, a Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposição que dispensa a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado, em turno único, o
Requerimento n° 1.56412000, da Comissão de Direitos Humanos. A
seguir, fazem uso da palavra, cada um por sua vez, os Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Luiz Tadeu Leite, oportunidade em que
lamentam o falecimento do, Sr. José Roberto Rezende, Ouvidor de
Policia, e relembram sua atuação em defesa dos direitos humanos em
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - Luiz Tadeu Leite - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão.
ATA DA Y REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA LOTERIA MINEIRA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton
Vilela, Alberto Bejani e Alencar da Silveira Júnior, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Aulton Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final dos
trabalhos realizados pela Comissão e passa a palavra ao relator,
Deputado Alberto Bejani, que procede à leitura do relatório final. Após
registrar a presença dos Deputados José Henrique e João Batista de
Oliveira, o Deputado Aílton Vilela passa a Presidência ao Deputado



518
João Batista de Oliveira. Durante a fase de discussão, fazem uso
da palavra os Deputados José Henrique, João Batista de Oliveira e o
relator, Deputado Alberto Bejani. Submetido a votação, é aprovado o
relatório final. Em seguida, o Presidente suspende a reunião para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, e em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, a Presidência
dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da Comissão Especial, a Presidência agradece a presença
e a colaboração dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
João Batista de Oliveira, Presidente - Aílton Vilela - José Henrique -

Alberto Bejani.	-
ATA DA 4& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia dezesseis de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio,
Ivair Nogueira e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado Arlen
Santiago). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Alvaro
Antônio, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Informa, ainda, o recebimento de correspondência
do Sr. Eduardo Gomes Moreira, da Viação Transmoreira Ltda.,
propondo a redução de 30% no valor das tarifas de todas as linhas da
referida empresa Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.54712000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.55412000, da Comissão de Política
Agropecuária; 1.56512000, da Comissão de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas; e 1.55612000, do Deputado Fábio Avelar. Passa-se

31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado
requerimento do Deputado ivair Nogueira solicitando seja convidado o
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Sr. Aloisio Vasconcelios, Diretor de Operações da CEM 16, para
prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Iluminação da BR-381, no
trecho que liga os Municípios de Contagem e Betim. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Ivair Nogueira - Alvaro Antônio - Olinto

Godinho.
ATA DA 352 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo,
Eduardo Hermeto, Irani Barbosa e Rêmolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Eduardo
Brandão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Cunha , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente infôrma que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato
continuo, o Presidente dá ciência do recebimento das
correspondências dos Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de
Estado de Esportes; José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado
da Fazenda; Gilberto Vergne Sabóia, Secretário de Estado dos
Direitos Humanos; Maurício Guedes de Mello, Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas; Mauro Santos Ferreira, Secretário
de Estado da Segurança Pública; César Claudio Moreira Giraldes,
Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência
Social; EIoy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA-MG;
José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor de Polícia; Otair
Pereira Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Extrema; Luiz
Carlos Martins, Presidente da Câmara Municipal de Caeté; Galba
Rodrigues Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé;
Fernando José Ferreira e Horlando José Ferreira, da Casa Branca
Serviços Gerias Ltda.; Elsio Jeová dos Santos, Secretário de Controle
Externo do Tribunal de Contas; Vinicius de Lara, Diretor Financeiro do
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Homero
Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica
Federal; José Roberto Afonso, Chefe da Secretaria para Assuntos
Fiscas- BNDES -; e das Srs. Olga Maria Gamero, Presidente da
Câmara Municipal de Guaxupé; Mônica Messenberg Guimarães,
Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e Carmem Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora Geral de
Convênios do Ministério da Saúde, e informa o recebimento das
seguintes proposições, bem como os relatores a que foram
distribuídas: Projetos de Lei n

o
s 856/2000 e 498199 (Deputado Olinto

Godinho); Projetos de Lei n o
s 857 e 902/2000 (Deputado Mauro

Lobo); Projetos de Lei n o
s 1043 e 1002/2000 (Deputado Irani

Barbosa); Projeto de Lei n° 1.01412000 (Deputado Eduardo Hermeto);
Projeto de Lei n° 1.016/2000 (Deputado Rogério Correia); e Projeto de
Lei n° 954/2000 (Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se agora a ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
parecer de proposição sujeita a apreciação do Plenário. São
apresentados, cada um por sua vez, requerimentos solicitando a
retirada de pauta do Projeto de Lei Complementar n° 17/99 (Deputado
Rêmolo Aloise) e dos Projetos de Lei n

o
s 830 e 844/2000 (Deputado

Eduardo 1-lermeto). Colocados em votação, são aprovados os
requerimentos. Logo a seguir, são aprovados, cada um por sua vez.
os pareceres para o 20 turno dos Projetos de Lei n° 900/2000, pela
aprovação na forma do vencido no 1 1 turno, e 940/2000, pela
aprovação na forma apresentada (relator: Deputado Rêmolo Aloise).
Dando prosseguimento aos trabalhos, são aprovados, após discussão
e votação, os pareceres para o 1 0 turno aos Projetos de Lei nos
695199, pela aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 789/2000,
pela aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2 da Comissão de

Constituição e Justiça e com as Emendas no
s 3 e 4, apresentadas

(relator: Deputado Eduardo Hermeto); 89112000, (redistribuído ao
Deputado Eduardo Hermeto, que solicita prazo regimental para a
leitura de seu parecer, o qual é concedido pelo Presidente); 89312000,
pela aprovação no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro Lobo);
998/2000, pela aprovação na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão
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de Administração Pública (relator: Deputado Irani Barbosa). O
Deputado Rêrnco Aloise solicita prazo regimental para emissão de
seu parecer ao Projeto de Lei n° 101912000, p qual é concedido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da eunião a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a se realizar no dia 23 de
agosto, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.	-
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Irani Barbosa - Mauro

Lobo - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°855/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a criação da Central de Controle de Preços de
Medicamentos do Estado de Minas Gerais.

Publicado em 181212000, o projeto deixou de ser examinado pela
Comissão de Constituição e Justiça, por perda de prazo, e foi
encaminhado a esta Comissão para análise dos aspectos relativos a
seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe sobre matéria de natureza

administrativa e tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a criar a
Central de Controle de Preços de Medicamentos no Estado de Minas
Gerais - CECOPREM - MG.

Ao tratar de medida que visa à criação de um banco de dados sobre
o preço dos medicamentos essenciais disponíveis para compra, o
projeto busca o alcance da eficiência do setor público na aquisição de
medicamentos, o que lhe garantiria acolhimento pelo sistema legal e
constitucional vigentes, tendo em vista o disposto no inciso II e § 1° do
art. 15 da Lei Federal n°8.666, de 2116/93, que institui normas para as
licitações e os contratos da administração pública e no art. 37 da
Constituição Federal, que estabelece os princípios gerais da
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administração pública.

No tocante à repartição constitucional de competências, ao Estado
membro é conferida a prerrogativa de suplementar as normas gerais
de licitação, já que a União é competente para legislar sobre normas
gerais relativas à matéria. Assim, também é o Estado membro
competente para legislar sobre matéria de proteção e defesa da
saúde, conforme preconiza o inciso XII do art. 24 da Carta Magna.

No entanto, alguns aspectos da proposta, que merecem ser
apontados, impedem-na de prosperar, visto que conflitam com
comandos constitucionais vigentes.

Propõe o projeto em análise a criação da CECOPREM - MG dentro
da estrutura do Poder Executivo. Além disso, determina que a
Secretaria de Estado da Saúde coordene a estrutura criada, bem
como indica entidades privadas para integrarem-na, atribuindo-lhes
competência para deliberar sobre a matéria que menciona. O
processo de • criação, estruturação e definição das atribuições de
órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria que se
insere, por efeito de sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do
Poder Executivo. E que, consagrado o principio da separação dos
Poderes pela Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo
organizar a estrutura administrativa daquele Poder. Assim, ainda que
o Poder Executivo não possa instituir alterações na sua estrutura
administrativa sem autorização do Poder Legislativo, o legislador não
pode compelir o Executivo a criar órgão na sua estrutura
administrativa por meio de lei de sua iniciativa. Além disso, a
indicação de entidades e organizações privadas não pode ser
compulsória, uma vez que tal matéria foge à competência estatal fazê-
la.

No entanto, o projeto revela meritória intenção ao enfocar a questão
da compra de medicamentos em Minas Gerais, criando alternativa
para evitar possíveis desvios de finalidade e problemas de
superfaturamento de preços nas licitações do Estado. Por isso,
merece a devida correção, para que seja acolhida sua idéia principal.

Ademais, a limitação à atuação do parlamentar se restringe à
criação de entidade dentro da estrutura do Poder Executivo e à
delimitação de suas obrigações, visto que, em lei de sua iniciativa,
pode o legislador estadual estabelecer diretrizes para a execução de
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políticas públicas.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°
85512000 na forma do Substitutivo n° 1, que a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a criação do Sistema Centralizado de Controle de

Preços de Medicamentos do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado manterá um Sistema Centralizado de Controle de

Preços de Medicamentos.
Art. 2° - São objetivos do Sistema Centralizado de Controle de

Preços de Medicamentos do Estado de Minas Gerais:
- pesquisar e divulgar os preços dos medicamentos constantes na

Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais;
li - orientar e subsidiar os processos de aquisição de medicamentos

pelos órgãos e pelas entidades da administração pública;
III - propor instrumentos que visem garantir a aquisição de

medicamentos com preços mais acessíveis.
IV - orientar os municípios que necessitem das informações

constantes no Sistema.
Art. 3° - As ações governamentais para a criação do Sistema

Centralizado de Controle de Preços de Medicamentos a que se refere
esta lei contarão com a participação de entidades representativas
ligadas à defesa dos direitos do cidadão e à proteção da saúde no
Estado de Minas Gerais, de entidades ligadas ao controle da
produção e da comercialização de medicamentos, de associações e
de sindicatos dos profissionais representativos do setor médico e
farmacêutico e de entidades de defesa do consumidor.

Art. 4° - Os recursos necessários para a implementação do disposto
nesta lei serão consignados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 51 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator -

Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 89012000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em exame
dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.	 -

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

Fundamentação
A proposição em estudo pretende criar o Projeto Mutirão

Universitário, visando a promover programas de extensão universitária
nas comunidades carentes do Estado.

A proposta harmoniza-se com os princípios da educação superior
insertos na Constituição do Estado e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que conferem à atividade de extensão o mesmo
status" das ações de ensino e pesquisa, junto aos quais figura como

elemento indissociável. Segundo essa orientação, as instituições
universitárias devem basear sua atuação numa concepção pluralista,
fundamentando seu sentido não apenas na produção do saber voltado
para a formação profissional do corpo discente, mas também na
disseminação desse saber por toda a comunidade, viabilizando o
aprimoramento educacional, social e tecnológico e contribuindo, por
conseguinte, para a melhoria das condições de vida da população.

A extensão universitária voltada para o desenvolvimento de
comunidades carentes expandiu-se com o Projeto Rondon, que
mobilizou um grande número de estudantes nas décadas de 70 e 80.
Desde 1996, o Programa Universidade Solidária, criado pelo Conselho
da Comunidade Solidária em parceria com o Ministério da Educação e
com o Conselho Nacional de Reitores das Universidades Brasileiras -
CRUB - e desempenhando ações mais descentralizadas que o
primeiro, tem realizado eventos, campanhas e programas de apoio ao
desenvolvimento de comunidades por todo o País, atuando em níveis
nacional e regional. Em Minas Gerais, 16 instituições de ensino
superior e 15 municípios estão envolvidos nas atividades do
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Programa.

Em vista dos resultados alcançados por programas como o
Universidade Solidária, constatamos que a extensão é o mais
importante instrumento de aproximação entre a universidade e a
comunidade e, por isso, deve ser estimulada pelas instituições, pelo
poder público e pela própria comunidade.

Em consonância com esse principio, a proposta em estudo é uma
forma eficaz de se aprimorar a prática da extensão universitária
voltada para o atendimento regionalizado, estreitando as relações
entre as instituições universitárias situadas em nosso Estado e a
comunidade mineira.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, ajusta o conteúdo da proposição às normas constitucionais
vigentes. Entretanto, para que se efetive, a proposta necessita ganhar
contornos mais definidos, estabelecendo, de maneira mais clara e
objetiva, a forma de funcionamento do programa a ser criado,
definindo, entre outros requisitos, a responsabilidade pela
coordenação do programa e apontando as suas possíveis fontes de
financiamento.

Nesse sentido, faz-se necessário estender a parceria às
organizações não governamentais e às empresas privadas, que
podem ser apoiadores imprescindíveis na consecução das ações do
projeto. Os Programas Universidade Solidária e Alfabetização
Solidária contam com grande número de parceiros representantes
desses segmentos, que dividem os custos de operação e permitem a
continuidade e ampliação do alcance das atividades desenvolvidas
pelos Programas.

Dessa forma, contemplando as referidas demandas, apresentamos
o Substitutivo n° 2, que, a nosso ver, fornece mais sustentação à
proposta original e preserva as adaptações jurídicas contidas no

E Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto
o de Lei n° 89012000, na forma do Substitutivo n° 2, que apresentamos a
o seguir.

SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 890/2000
Dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário e dá outras
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providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Projeto Mutirão Universitário, destinado a

promover, no Estado, programas de extensão universitária orientados
para a assistência e o desenvolvimento das comunidades carentes.

Art. 2° - O Projeto Mutirão Universitário será coordenado por um
comitê executivo composto por representantes das instituições
universitárias públicas e privadas participantes.

Parágrafo único - Representantes dos órgãos estaduais
competentes integrarão o comitê referido no "caput" deste artigo,
exercendo a secretaria executiva, que oferecerá a infra-estrutura e o
apoio técnico necessários ao funcionamento do Projeto.

Art. 30 - Compete ao Comitê Executivo do Projeto Mutirão
Universitário, com a participação e a assistência técnica da secretaria
executiva:

- identificar as áreas prioritárias para o desenvolvimento dos
programas;

II - analisar, selecionar e compatibilizar as propostas de trabalho
apresentadas pelas instituições universitárias;

III - propor a celebração de acordos, convênios e contratos de
cooperação técnica, científica e financeira entre o Estado e pessoas
de direito público e privado, físicas e jurídicas, nacionais e
internacionais, visando à realização de seus objetivos;

IV - acompanhar e avaliar a execução das ações pertinentes aos
programas.
AI. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 1 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Ermano

Batista.
PARECERES PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.076/2000
Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Saúde
Comissão de Saúde



rÀ

z
o

527
Relatório

Por meic da Mensagem n° 38/2000, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n o 1.07612000,
que dispõe sobre a reorganização e as atribuições do Conselho
Estadual de Saúde e dá outras providências.

Publicada em 81612000, a proposição foi distribuída às comissões
competentes para receber parecer, em reunião conjunta, nos termos
do art.128, 1, c/c os arts. 210 e 272, 1, do Regimento Interno, tendo a
Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo para sua
manifestação.

Cumpre a esta Comissão apreciar a matéria quanto ao mérito, o que
se fundamenta nos seguintes termos.

Fundamentação
O texto constitucional federal prevê como uma das diretrizes para as

ações e os serviços públicos de saúde o caráter democrático e
descentralizado da gestão administrativa, com a participação da
comunidade, de trabalhadores, empresários e aposentados. (art. 194,
c/c o art. 198, da Constituição Federal). Por outro lado, as Leis
Federais n°5 8.080 e 8.142, de 1990, também preconizam várias
formas de efetivação do controle social sobre as ações públicas de
saúde, entre as quais se destacam os conselhos.

Por essas razões, é mister que o Conselho Estadual de Saúde -
CESMG -, criado pelo Decreto n° 32.568, de 513/91, seja dotado de
estrutura e organização que lhe confiram maior agilidade e eficácia,
assegurada a representatividade de todas as entidades executivas,
fiscalizadoras e usuárias das políticas públicas do setor. Esse
aperfeiçoamento do Conselho é o objetivo do projeto em questão.

Com a distribuição estabelecida no parágrafo único do art. 2 0 do
projeto em análise, fica garantido o equilíbrio entre os diversos

o segmentos envolvidos com o controle da saúde pela sociedade, quais
o sejam: usuários, prestadores de serviço (públicos e privados) e

trabalhadores. A representação fixada nos arts. 3 1 a 61 busca a efetiva
participação de entidades representativas interessadas no exercício
do referido controle, sendo essas as principais alterações que a
proposição oferece à atual configuração do CESMG.

-c	Há também outras indicações de alteração no "modus operandi" do
Conselho, com destaque para a criação de uma Mesa Diretora em sua
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estrutura, conforme dispõe o art. 12.

Entendemos, no entanto, serem necessárias algumas modificações
e alguns aperfeiçoamentos no projeto, motivo pelo qual apresentamos
seis emendas, assim justificadas:

Emenda n° 1 - Sendo a Assembléia Legislativa o poder fiscalizador
das ações do Governo, entendemos ser necessária sua inserção no
elenco das entidades nomeadas no art. 3 1 para representação dos
órgãos governamentais. Para que não haja acréscimo no já grande
número de membros do CESMG e para que se mantenha o equilíbrio
preconizado no parágrafo único do art. 2 0, propomos, também.
agrupamento, regime de alternância, no inciso VI do art. 3 1, das
entidades nomeadas nos incisos II e VI desse mesmo artigo,
considerada ainda a ligação destas com o Ministério da Saúde.

Emenda n° 2 - Dada a modificação introduzida pela Emenda n° 1,
necessária se torna a adequação do parágrafo único do art. 3 0 .

Emenda n° 3 - Tendo em vista a propriedade da inserção da
Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde em Minas Gerais - FEESSEMG -, substitui-se o Sindicato dos
Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior de Belo
Horizonte - SIND-IFES/BH - por aquela federação, considerando-se
que a representatividade deste último não se dá na área de saúde.

Emenda n° 4 - Considerada a necessidade de efetivo
acompanhamento das ações do Conselho por esta Assembléia
Legislativa , submetem-se à ratificação desta Casa os nomes
indicados para a composição do CESMG, na forma do disposto no art.
7°.

Emenda n° 5 - Dada a escassez de recursos com a qual convive
atualmente a administração pública estadual , mantém-se, no art. 13,
a estrutura de pessoal hoje existente no apoio administrativo do
Conselho.

Emenda n° 6 - A autorização contida no art. 16 tira desta Casa uma
prerrogativa que lhe é conferida. Por essa razão, somos por sua
exclusão, mantendo-se a decisão sobre a composição do Conselho na
esfera do Poder Legislativo.

Entendemos, portanto, que a proposição é importante e justa.
Consideramo-la também oportuna, especialmente neste momento, em
que se fazem tantos questionamentos sobre a gestão do SUS em
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Minas Gerais.

Pelo aduzido,
1.07612000 , no
apresentadas:

Conclusão
somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 a 6, a seguir

z
o

c

o
o,
o
o

EMENDA N° 1
Dê-se aos incisos II e VI do art. 3 1 a seguinte redação:
"Art. 3°- .......................
II - um representante da Comissão de Saúde da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA -

ou do Escritório de Representação do Ministério da Saúde em Minas
Gerais - EREMG-MS;".

• EMENDA NJ°2
Dê-se ao parágrafo único do art. 3 0 a seguinte redação:
`Art. 30 - ...................
Parágrafo único - Os representantes relacionados nos incisos III, IV

e VI integrarão alternadamente o CESMG.".
EMENDA N°3

Dê-se ao inciso VI do art. 6° a seguinte redação:
"Art. 60 - .................
VI - um representante da Federação dos Empregados em

Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Minas Gerais -
FEESSEMG;".

EMENDA N°4
Dê-se ao "caput "do art. 7 1 a seguinte redação:
"Art. 70 - Os membros do CESMG serão nomeados pelo Secretário

de Estado da Saúde, mediante indicação dos respectivos órgãos e
entidades e ratificação pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - O Secretário de Estado da Saúde poderá designar três

servidores para dar apoio administrativo ao CESMG, sem prejuízo das
suas funções na Secretaria de Estado da Saúde.".

EMENDA N°6
Suprima-se o art. 16, renumerando-se os subseqüentes.
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Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Miguel Martini, Presidente e relator - Olinto Godinho - Jorge Eduardo

de Oliveira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre o Conselho Estadual de Saúde.
Expirado o prazo para a Comissão de Constituição e Justiça exarar

sua manifestação, veio a proposição, tramitando em regime de
urgência, à Comissão de Saúde e à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para ser apreciada em reunião conjunta,
tendo a primeira emitido parecer por sua aprovação, com as Emendas
n os 1 a 6, que apresentou.

Agora, cabe a esta Comissão emitir seu parecer, nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
O Conselho Estadual de Saúde foi organizado pelo Decreto n°

32.568, de 513/91, tendo em vista as Leis Federais n o
s 8.080, de

19/9/90, e 8.142, de 28112190, que dispõem sobre o Sistema único de
Saúde - SUS. E um órgão colegiado que se reveste de grande
importância, em razão do controle social das ações públicas de saúde
e da participação dos cidadãos na formulação da política de saúde.

O Tribunal de Contas da União entendeu que o diploma adequado
para organizar esse órgão deve ser a lei, e não o decreto. Por outro
lado, a III Conferência Estadual de Saúde tomou deliberações
referentes ao funcionamento do Conselho Estadual, especialmente no
que tange à sua composição e representatividade.

Assim, o projeto de lei em pauta tem por objetivo incorporar essas
deliberações e, também, atender à decisão daquela corte de contas. A
proposição foi aperfeiçoada com as emendas da Comissão de Saúde,
e a execução da futura lei não acarretará novas despesas para os
cofres públicos. Por essa razão, o projeto não encontra óbice, no
âmbito desta Comissão, à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 1 turno, do

Projeto de Lei n° 1.07612000 com as Emendas n o
s 1 a 6, da Comissão

de Saúde.
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Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo -

Rogério Correia.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 79712000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
79712000 institui atendimento especial a deficiente visual em
instituições bancárias.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, com a Emenda
n° 1, retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para
o 21 turno, nos termos do art. 189, § 1 0 , c/c o art. 102, XIV, ad", do
Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Segundo dispõe o projeto em exame, as instituições bancárias ficam

obrigadas a criar mecanismos que possam propiciar o
estabelecimento de um relacionamento comercial entre o deficiente
visual e as instituições bancárias, sem necessidade de procurador.
Tais providências englobam o uso da escrita braile e de mecanismos
de informática, como o programa DOSVOX.

O vencido no 1 0 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer,
compreende o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Direitos Humanos.

As modificações efetivadas no texto original são procedentes. O
substitutivo apresentado dotou o projeto de técnica legislativa mais
perfeita, e a Emenda n° 1 especifica exatamente o pretendido pelo
projeto, determinando que tais regras abranjam todas as agências e
postos bancários estabelecidos no Estado de Minas Gerais, o que não
estava bastante claro no projeto original. Dessa forma, a intenção do
projeto se tornou mais concreta.

A proposição não necessita de outros reparos desta Comissão.
Portanto, ratificamos nossa posição do 1 0 turno, que é pela
conveniência e oportunidade da aprovação da matéria.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do

Projeto de Lei n°797/2000, na formado vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ivo José, Presidente - Amilcar Martins. relator - Luiz Menezes.

PROJETO DE LEI N° 79712000
Redação do Vencido no 1 1 Turno

Torna obrigatória a instalação em agências bancárias de máquinas
que emitam documentos em braile.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As agências e os postos bancários estabelecidos no Estado

de Minas Gerais ficam obrigados a instalar mecanismos de informática
e a emitir documentos em braile para o atendimento dos portadores
de deficiência visual.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARIA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°900/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Antônio Júlio e
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carmo da Mata o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n°1, cabendo
agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2 0 turno, atendo-
se à sua competência.

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, cumpre-nos
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Segundo o texto da proposição, a transferência de domínio do

referido imóvel, havido por doação do Estado pela Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - ao Município de
Carmo da Mata tem por fim a construção de casas populares, a
compostagem da rede de esgoto municipal e a implantação do horto
florestal, do viveiro de mudas de café e da sede do 505 Criança.

Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,
consideramos, no que concerne aos aspectos financeiros e
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orçamentários, que a pretendida doação não acarretará despesa
para os cofres estaduais, tampouco causará impacto na lei
orçamentária.

No entanto, faz-se necessário ressaltar que o objeto do futuro
contrato de doação pertence à EPAMIG, empresa pública, com
autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio, e não ao
Estado. Sendo assim, a permissão deverá ser dada a esta empresa,
que detém a propriedade do bem e em relação à qual a pretendida
doação representa uma diminuição do ativo imobilizado. -

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

90012000 no 21 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Mauro Lobo -

Irani Barbosa - Eduardo Hemieto.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 90012000

Autoriza a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG - a doar ao Município de Carmo da Mata o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

- EPAMIG - autorizada a doar ao Município de Carmo da Mata o
imóvel constituído por um terreno com a área de 787.921m2
(setecentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte e um metros
quadrados), situado naquele município, matriculado sob o n° 586, no
livro 2-B, a fls. 592, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Carmo da Mata.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de casas populares, à compostagem da rede de esgoto do
município, à implantação do horto florestal, do viveiro de mudas de
café e da sede comunitária do SOS Criança.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



534
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 725/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 725/99. do Deputado Ambrósio Pinto, que

declara de utilidade pública o Esporte Clube Piedade, com sede no
Município de Itajubá, 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 â matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 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°725/99
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Piedade, com sede no

Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube

Piedade, com sede no Município de Itajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 777/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 777199, da Deputada Elaine Matozinhos, que

declara de utilidade pública o Sindicato dos Treinadores, Técnicos,
Preparadores Físicos, Empregados de Clubes, Associações, Ligas e
Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 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° 777199
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Treinadores, Técnicos,

Preparadores Físicos, Empregados de Clubes, Associações, Ligas e
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Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais - SINDBOL -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Treinadores, Técnicos, Preparadores Físicos, Empregados de Clubes,
Associações, Ligas e Federações de Futebol do Estado de Minas
Gerais - SINDBOL -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 956/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 95612000, do Deputado Durval Angelo, que
declara de utilidade pública a Fundação Procurar-te, com sede no
Município de Araguari, 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 § l° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 95612000
Declara de utilidade pública a Fundação Procurar-te, com sede no

Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Procurar-te,

com sede no Município de Araguari.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 964/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 96412000, do Deputado Márcio Cunha, que
declara de utilidade pública o Centro Cultural Terra Verde, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 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° 96412000
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Terra Verde, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Terra

Verde, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 965/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 96512000, do Deputado Márcio Cunha, que
declara de utilidade pública a ASPAEMPA - Associação de Pais de
Alunos e Mestres da Escola Municipal Pedro Aleixo, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á 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° 965/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais de Alunos e

Mestres da Escola Municipal Pedro Aleixo - ASPAEMPA -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Alunos e Mestres da Escola Municipal Pedro Aleixo - ASPAEMPA -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 983/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 98312000, do Deputado Anderson Adauto, que
declara de utilidade pública a Associação dos Missionários da Capela
de São Pedro, com sede no Município de Fronteira, 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 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° 98312000
Declara de utilidade pública a Associação dos Missionários da

Capela de São Pedro, com sede no Município de Fronteira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Missionários da Capela de São Pedro, com sede no Município de
Fronteira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 986/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 98612000, do Deputado Luiz Fernando Faria, que
declara de utilidade pública o Educandário Santa Terezinha, com sede
no Município de Santos Dumont, 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

o do § 1 1 do art. 268 do Regimento Interno.
o
	Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 98612000

Declara de utilidade pública o Educandário Santa Terezinha, com
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sede no Município de Santos Dumont.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Santa

Terezinha, com sede no Município de Santos Dumont.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000-
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.003/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.00312000, do Deputado Dilzon Meio, que

declara de utilidade pública a Aliança Brasileira de Assistência Social
e Educacional - ABASE -, com sede no Município de Campanha, 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 á matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 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° 1.003/2000
Declara de utilidade pública a entidade Aliança Brasileira de

Assistência Social e Educacional - ABASE -, com sede no Município
de Campanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Aliança

Brasileira de Assistência Social e Educacional - ABASE -, com sede
no Município de Campanha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.027/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.027/2000, do Deputado Paulo Piau, que

declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de Comunicação
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de Presidente Olegário, com sede no Município de Presidente
Olegário, 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 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°1.027/2000
Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de

Comunicação de Presidente Olegário, com sede no Município de
Presidente Olegário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco

de Comunicação de Presidente Olegário, com sede no Município de
Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.034/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.034/2000, do Deputado Sargento Rodrigues,

que declara de utilidade pública a entidade PY4PSA Clube de
Radioamadores de Minas Gerais, com sede no Município de Lavras,
foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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°1.034/2000
Declara de utilidade pública o Clube de Radioamadores de Minas

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

Radioamadores de Minas Gerais - CRAMIG -, com sede no Município
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de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 221812000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Antônio Júlio (2), dando ciência à Casa do falecimento
dos Srs. Emyr Francisco Soares, ocorrido em 17/8/2000, nesta
Capital, e Mário Wilson Guimarães, ocorrido em 16/8/2000, em Pará
de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Raulina Cobra Vivas, ocorrido em 13/8/2000, em
Brasília, DE. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Raquel Rezende Alves, ocorrido em 15/8/2000,
nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 1682 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/8/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Márcio

Kangussu
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.17712000 - Requerimentos n

o
s 1.594 a 1.599/2000 - Requerimentos

dos Deputados Paulo Piau (2), Márcio Cunha, Maria Olivia e outros,
Miguel Martini e Adelmo Carneiro Leão - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila, Mauri Torres, Maria
Olívia, Elaine Matozinhos e Luiz Fernando Faria - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Paulo Piau, Rogério Correia,
Amilcar Martins e Sargento Rodrigues - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 12
Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Lideranças; decisão da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Maria Olívia e outros;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Márcio Cunha; aprovação - Requerimento do Deputado Miguel Mar-Uni;
discurso do Deputado Miguel Martini; aprovação - Requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão: aprovação - Requerimentos nos
1.361 e 1.43712000; aprovação - Requerimento n° 1.45112000;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos n°5 1.452 e
1.45912000; aprovação - 22 Fase: Chamada para verificação de
'quorum"; existência de número regimental para votação - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.433; rejeição; declaração de voto - Votação,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.435; rejeição -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.457; encerramento da discussão; rejeição - Votação, em 1 0 turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 4/99; rejeição;
prejudicialidade das Emendas n

o
s 1 e 2 - Votação, em 1 0 turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n° 19199; aprovação - Votação,
em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 28199; votação
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nominal da proposta, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda n° 1; rejeição -Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 30/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em
1 1 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 31/99; aprovação -
Votação, em 1 1 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
32199; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1 1 turno,
do Projeto de Lei Complementar n° 23/2000; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 2412000; votação nominal do projeto, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição - Votação, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 84612000; requerimento do Deputado Márcio
Kangussu; deferimento; votação do projeto, salvo emendas,
subemendas e destaques; aprovação; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; questão
de ordem; existência de número regimental para votação; renovação
da votação do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques;
aprovação; votação das Emendas n°s 2 e 11 e das subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n°s 4, 6 e 8, salvo destaques;
aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 4, 6 e 8; votação das
Emendas n°s 3, 5, 7 e 10; rejeição; votação da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 1; rejeição - Discussão,
em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 12199;
apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento da proposta e do substitutivo à Comissão Especial -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei r° 980/2000; aprovação na
forma do vencido em 1 1 turno - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 21/99; apresentação das Emendas n°s 4 e 5;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e das
emendas à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 29/2000; questão de ordem;
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 188/99; aprovação na
forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 553/99; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei
n°645/99; aprovação com as Emendas n°s 2 a 7, 9 a 15 e 17 a 24 e
as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1 e 8;
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prejudicialidade das Emendas n°s 1, 8 e 16 - Discussão, em 11
turno, do Projeto de Lei n o 1.00612000; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.05212000; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2- Discussão, em 21
turno, do Projeto de Lei n° 365199; designação de relator; utilização,
pelo relator, do prazo regimental para emissão do parecer -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 372199; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 536199; aprovação na forma do vencido em 1 1 turno, com a
Emenda n° 1 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1-074/2000; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - 33 Parte:
Questão de ordem - Leitura de Comunicações - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Garbosa - Ivair
Nogueira - lvo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 141h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
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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 2 Parte
i 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Amilcar Martins, 2 1-Secretário "ad hoc", procede à

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

- A Deputada Maria Olivia, P-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Maurício Guedes de Melro, Secretário de Transportes e

Obras Públicas (7), prestando informações relativas a pedidos
contidos nos Requerimentos n°s 114199, do Deputado Eduardo
Daladier; 750/99, da Comissão de Transporte; 806199, do Deputado
Eduardo Daladier; 948/99, do Deputado João Batista de Oliveira; 969
e 971199, do Deputado Bilac Pinto; e no Oficio n° 1.20412000/DLE,
que encaminhou ao DER-MG solicitação da Comissão de Transporte.

Do Sr. José Miguel de Oliveira, Prefeito Municipal de Machado,
solicitando seja firmado termo aditivo ao Convênio n° 73/99, celebrado
entre esta Casa e a Prefeitura desse município, com vistas à
instalação de estação repetidora da TV Assembléia no município.

Da Sra. Mima Dayrell Xavier Segantini, Diretora de Administração e
Finanças da Fundação João Pinheiro; e dos Srs. Luiz A. M. da
Fonseca, Chefe do Gabinete do Presidente da PETROBRAS; e Irene
de Meio Pinheiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff, prestando
informações relativas aos contratos celebrados pelos referidos órgãos
nos últimos cinco anos. (- A CPI das Licitações.)

Do Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG,
agradecendo o convite para participar de debate sobre o Projeto de
Lei Complementar n° 17/99 e fazendo considerações a respeito da
referida proposição. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. lvon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, em atenção ao Requerimento n°
1.26712000, do Deputado Adelino de Carvalho, informando que o
COPAM não concedeu autorização para o funcionamento da fábrica
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de ácido sulfúrico da Fertilizantes Serrana S.A. no Município de
Araxá, obtendo ela apenas a licença prévia e a licença de instalação.

Da Sra. Maria Helena, Vereadora à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando cópia da Moção n° 133712000, aprovada
nessa Câmara.

Do Sr. Mário Vilmair Silvestre Pereira, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Uberaba, solicitando modificação da Lei n°
13.437, de 1999. (- A Comissão Especial do Micro Geraes.)

21 Fase (Grande Expediente)	-
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.177/2000
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Alvorada, com sede no Município de Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Alvorada, com sede no Município de Pains.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2000.
Dilzon Meio
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Alvorada é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, políticos nem religiosos, constituída
de um número ilimitado de sócios, pessoas físicas ou jurídicas, com
duração indeterminada. A Associação tem por objetivo cultivar a mais
ampla e perfeita cordialidade entre os sócios, promover atividades
sociais, culturais e desportivas, zelar pela melhoria das condições de
vida e do embelezamento do bairro, firmar convênio corri associações
congêneres e autarquias, entidades religiosas, federais, estaduais,
municipais e outras, promover e assistir as pessoas carentes.

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta
por pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

u
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Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual

irá proporcionar maiores condições para a dinamização de suas
atividades e a concretização de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação do presente 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 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.59412000, da Deputada Maria Olivia, solicitando se consigne

nos anais da Casa voto de congratulações com o Pe. Magno José
Raimundo Muda e a comunidade de São Brás do Suaçuí pelas obras
de recuperação da Matriz de São Brás. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.595/2000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Capelinha pelo aniversário de
emancipação político-administrativa dessa cidade.

N° 1.596/2000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Jequitinhonha pelo aniversário de
emancipação político-administrativa dessa cidade. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.597/2000, do Deputado Cabo Morais, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Ten.-Cel. Antônio de
Salies Fiúza Gomes. Comandante do 180 Batalhão de Polícia Militar,
pelos 18 anos de criação dessa unidade. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 1.59812000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Antônio Dias pelo aniversário de
emancipação político-administrativa dessa cidade.

N° 1.59912000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Pedra Azul pelo aniversário de
emancipação político-administrativa dessa cidade. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Paulo Piau. solicitando seja formulado apelo ao
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Presidente da Assembléia com vistas à prestação de informações
relativas ao Fundo de Apoio Habitacional - FUNDHAB.

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da Assembléia com vistas à prestação de informações
relativas a contratos firmados por esta Casa. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Márcio Cunha, Maria Olivia e outros, Miguel Martini e Adelmo Carneiro
Leão.	 -

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Avila, Mauri Torres, Maria Olivia, Elaine Matozinhos e Luiz
Fernando Faria.

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

Deputadas e senhores visitantes, ocupo esta tribuna para fazer um
registro fundamental. Quero agradecer a esta Casa e ao ilustre
Governador Itamar Franco por ter sancionado um projeto de nossa
autoria, o qual, definitivamente, sela o compromisso do Governo e do
Executivo e a interveniência desta Casa em favor da comunidade dos
bairros da região Leste e Nordeste, especialmente Cidade Nova e
União, onde conseguimos fazer com que o futuro "campus" da (JEMG
seja implantado, mais especificamente na Av. José Cândido da
Silveira, ao lado da extinta SOBENCA. Em uma área de praticamente
30.000m 2, implantar-se-á o "campus" da UEMG. Essa matéria é digna
de registro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, há algumas
semanas, esta Casa prestou justa homenagem a um dos grandes
nomes da vida pública mineira e brasileira, Gustavo Capanema,
Senador da República e Ministro da Educação, então, nada mais
apropriado do que, ao iniciar este pronunciamento, prestemos também
uma singela homenagem a esse nosso ilustre conterrâneo. Para tanto,
faço minhas as palavras de autores importantes como Simon
Scharwartzman, Helena Maria Bomeny e Vanda Maria Ribeiro Costa,
que, no capítulo 9 de seu livro Tempos de Capanema, ressaltam a
grandeza do projeto educacional conduzido pelo então Ministro do
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Governo Vargas.

Havia, segundo os autores, naquela época, uma grandeza que
parece haver-se perdido, mas que, contudo, certamente esteve
presente nos tempos de Capanema. Em um nível muito amplo e
independentemente de suas eventuais ações e preferências, todas
elas ligadas ao contexto da época, o Ministério Capanema tinha uma
visão do futuro, de um mundo que queria construir e que, de alguma
forma - freqüentemente contraditória -, coincidia com outras visões
que outras pessoas e grupos, dentro e fora do Ministério, tratavam de
realizar. Talvez seja essa grandeza de intenções o que explique uma
certa mística que ainda hoje envolve os tempos de Capanema e que,
hoje, mais do que nunca, faz-nos falta.

Visão de futuro, grandeza de intenções: esses são os traços maiores
de atuação que devem ser perseguidos por todos aqueles que se
dedicam à causa pública.

E nada mais apropriado para demonstrar que esses traços estão
sendo perseguidos que a preocupação com o desenvolvimento da
educação de um povo. Hoje, mais do que nunca, o que diferencia um
indivíduo de outro, uma comunidade de outra e mesmo uma nação
das demais é a sua capacidade de produzir o seu futuro. Todos os
recursos materiais e financeiros disponíveis que podem ser
canalizados para o processo de desenvolvimento nacional, embora
importantes, não são, entretanto, suficientes quando falta ao país
recursos humanos capazes de conduzir ou manter o crescimento da
economia e de fortalecer os princípios da cidadania.

A implantação e a consolidação de um modelo de universidade,
voltado para as necessidades regionais, capaz de eficientemente
formar cidadãos ativos, é uma conquista recente do Estado de Minas
Gerais. Criada em 1989 - aqui reverencio os constituintes da época -,
conforme dispõe o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual, a UEMG tem como missão
participar ativamente do processo de desenvolvimento estadual,
contribuindo para a superação das desigualdades regionais e para a
melhoria das condições de vida da população mineira.

A regionalização do ensino superior é, segundo Luiz Carlos
Lückmann, Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina -
UNOESC -, um imperativo nos tempos de economia globalizada. Para
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ele, somente 'uma comunidade regional é capaz de definir seu
futuro e de fazer frente ao excludente fenômeno da globalização. E a
universidade estará deixando para trás seu velho e ultrapassado
compromisso com uma racionalidade para além de qualquer inserção
social", quando assim atuar.

Estamos, portanto, em Minas Gerais, caminhando em sintonia com o
que há de mais correto e adequado, quando procuramos fortalecer
nossa universidade estadual. Nesse sentido, não bastam apenas as
boas intenções: são necessários recursos materiais suficientes e
humanos qualificados para que as instituições públicas funcionem a
contento.

Ainda em 1997, quando Vereador, procuramos, atendendo ao
explícito anseio da comunidade da Capital mineira, destinar uma
grande área localizada na Av. José Cândido da Silveira, Bairro Cidade
Nova, para a construção de um "campus" da UEMG. Naquela ocasião,
procuramos o então Governador Eduardo Azeredo, que se mostrou
sensível às nossas ponderações.. Entretanto, naquela ocasião, em
1997, em razão do encerramento da legislatura, não houve como levar
o processo legislativo a termo.

Em 1999, já nesta Casa, apresentamos o Projeto de Lei n° 262199,
ao qual foi anexado o Projeto de Lei n° 273199, também do Governo
do Estado, visando fornecer base legal para a doação do terreno à
UEMG. Aprovada e sancionada a proposição, temos hoje em vigor a
Lei n°13.688, publicada no "Minas Gerais" 28/7/2000.

Todos nós desta Casa, representantes do povo mineiro que somos,
devemos nos pautar pela grandeza de intenções e pela antevisão do
futuro. Devemos procurar, com nossos atos, mostrar que em Minas a
grandeza de intenções não se perdeu. Inspirados pela obra de
grandes homens como Gustavo Capanema, devemos cuidar para que
a educação do povo mineiro, mola mestra do desenvolvimento
estadual, seja uma prioridade nas ações governamentais.

A consolidação, portanto, da nossa Universidade Estadual, para a
qual a Lei n° 13.68812000 vem trazer nova contribuição, é uma tarefa
ainda por se completar, mas, neste momento, gostaríamos de
agradecer aos nossos colegas e de parabenizar o Governo e o povo
mineiros, que souberam, com a acolhida da nossa proposição,
entender o relevante papel reservado á educação superior no

ri
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processo de desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço, pois,
afetuosamente, a colaboração e o incentivo dos meus pares nesta
Casa, que souberam entender essa necessidade e, muito mais do que
isso, engajar-se nessa questão fundamental para o ensino em Minas
e, especialmente, em Belo Horizonte. Hoje,a UEMG já é uma
realidade e conta com um terreno de 30.000m 2 , onde poderá erguer o
seu "campus" em Belo Horizonte.

Outra questão que me traz a esta tribuna hoje, Srs. Deputados e
Deputadas, refere-se à campanha à Prefeitura de Belo Horizonte,
assunto sobre o qual não poderia deixar de fazer algumas
considerações.

E importante que se diga que todos sabemos que temos candidatos
que têm compromisso com esta cidade e serão capazes de, a partir
de 1 0 de janeiro próximo, administrá-la.

Esta cidade, de acordo com estatísticas, é uma das que mais
cresceram nos últimos anos, mas, junto com ela, cresceram também
os problemas, fazendo com que seja hoje uma cidade extremamente
difícil de se administrar. Mas quero revelar a nossa alegria e a nossa
satisfação, porque nós, do PMDB e do PDT, lançamos a candidatura
de duas grandes figuras da política mineira, que, sem dúvida, saberão
honrar esse compromisso. Refiro-me, é claro, à nossa candidata a
Prefeita, Deputada Maria Elvira, e ao nosso candidato a Vice,
companheiro Deputado João Batista de Oliveira, que, no decorrer da
campanha, têm demonstrado compromisso com a nossa cidade e
capacidade de sobra para administrar Belo Horizonte. Quero dizer,
portanto, da minha satisfação de estar amplamente engajado nesta
campanha. Não apenas eu, mas todos os companheiros do PMDB, do
PDT, do PMN, do PV, desses partidos que estão coligados conosco e
que hoje, sem dúvida, trazem à população de Belo Horizonte dois
nomes que realmente poderão dar aquilo que desejamos, porque são
pessoas comprometidas, que podem representar a todos nós. Queria,
portanto, fazer esse registro no momento em que temos conhecimento
de novas pesquisas, que dão crescimento fantástico a essas
candidaturas.

Tudo isso é fruto não só do esforço de cada um de nós, mas
também e especialmente da qualidade - insisto - dos nossos dois
candidatos, que são a Deputada Federal Maria Elvira, ex-Deputada
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Estadual junto com alguns dos senhores, sempre muito bem
votada pelo nosso PMDB, e esse grande companheiro, que foi
Vereador comigo, o Deputado João Batista de Oliveira. Não tenho a
menor dúvida de que o povo de Belo Horizonte, hoje, tem uma opção
real de pessoas que poderão nos ajudar a resolver graves problemas.

Não quero fazer críticas aos nossos adversários, mas lembrar
efetivamente que o PMDB hoje buscou, pelo nome da Deputada Maria
Elvira e pela coligação que fez com o PDT, o que teríamos de melhor
em nossos quadros A Deputada Federal Maria Elvira, pelo seu
passado, pelo seu trabalho, por tudo o que representa para a
comunidade belo-horizontina e mineira, é o grande nome dessa
eleição

Sabemos que Belo Horizonte é a síntese das Minas que, segundo
Guimarães Rosa, são várias. Aqui vivem pessoas das mais diversas
regiões mineiras. Fui Vereador nesta cidade por 16 anos, mas nasci
na cidade de Cachoeira da Prata, perto de Sete Lagoas. Portanto, a
maioria de nós não é daqui.

Assim, quero fazer um apelo aos meus colegas Deputados que
conhecem colônias de pessoas que vivem aqui, que podem se
engajar, que podem nos ajudar, porque efetivamente os nomes de
Maria Elvira e João Batista de Oliveira são os grandes nomes dessa
eleição, são as grandes novidades.

Insisto: não quero fazer criticas. Temos outro companheiro
Deputado Estadual que merece de todos nós o maior respeito, o maior
carinho, e que é candidato a Prefeito - e, diga-se de passagem, um
grande candidato, uma excelente pessoa -, mas não posso deixar de
revelar, de dizer e de garantir que realmente os melhores nomes
estão hoje com o PMDB e com o PDT. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada, ocupo esta tribuna para cobrar o cumprimento da
Presidência, da Mesa Diretora dos trabalhos desta Casa com relação
a alguns requerimentos pelos quais solicitei informações que não
recebi. Quero fazer a leitura desses requerimentos, para que a
população saiba o que estamos requisitando. Como membro deste
Poder, não estou recebendo as informações solicitadas.

Esse requerimento foi protocolado no dia 817/2000. (- Lê:)
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"O Deputado que este subscreve, incumbido das atribuiçõe

conferidas por força do mandato neste parlamento e na obrigação de
buscar o conhecimento e a transparência das ações administrativas
da Assembléia Legislativa, conforme preceitua o art. 37 da
Constituição da República, que a administração pública direta e
indireta dos Poderes da União, dos Estados e dos municípios
obedecerão, entre outros, o princípio da publicidade, requer as
seguintes informações: a relação das instituições bancárias e
financeiras com os respectivos números de contas contendo o
balanço contábil-financeiro dos rendimentos das aplicações
financeiras da Assembléia Legislativa no período compreendido entre
fevereiro de 1999 e junho de 2000.

Nesse particular, não estamos compartilhando com os membros da
Mesa Diretora deste Poder informações relativas aos investimentos,
aplicações e rendimentos financeiros do Poder Legislativo, ocasião
em que solicitamos providência imediata na divulgação dos dados
supracitados, afigurando-nos, sobremodo, oportuna e relevante
transparência em nome da moralidade.

Finalmente, há de se observar que nossa preocupação se direciona
no sentido de se evitar que a pouca transparência na divulgação de
prestação de contas, perante os pares deste parlamento, aliada a uma
obrigação, constitucionalmente assegurada quanto às volumosas
transações com recursos públicos, ensejam indesejável desconfiança
popular perante os agentes responsáveis pela condução dos atos
administrativos do Poder legiferante.

Para tanto, solicitamos que tais informações sejam colocadas à
disposição ainda neste mês de julho".

Portanto, não as tive. Também, quero falar sobre uma crítica feita
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.as seguintes
informações, na forma regimental e com base na matéria divulgada no
jornal "Estado de Minas" de 261612000, na pág. 8, contendo criticas do
Tribunal de Contas do Estado através do ex-Deputado e Conselheiro
Simão Pedro Toledo, apontando excesso de gastos com publicidade.

1 - Fornecimento da relação de todas as pessoas físicas e jurídicas
contratadas pela Assembléia Legislativa que receberam os
R$4.420.000,00, evidenciados na referida matéria".
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Isso corresponde a 80% dos gastos com publicidade de todo o

Governo do Estado de Minas Gerais - administração direta.
2 - Explicitação do endereço completo das contratadas:
3 - O valor individualizado pago a cada contratada, bem como as

datas dos pagamentos efetuados:
4 - Explicitação, perante a legislação vigente, da forma de

contratação das referidas pessoas:
Para completar o quadra dessas informações, requeiro ainda:
a) As mesmas informações relativas ao período de janeiro até a

presente data, do ano 2000.
b) Que essas informações sejam prestadas até o dia 15 de julho

próximo".
Portanto, são informações que também não tenho.
Um terceiro requerimento sem resposta: (- Lê:)
"O Deputado que este subscreve, considerando a ampla divulgação

pela imprensa a respeito da lotação do Sr. José Luiz Alves, Presidente
do Diretório do PMDB de Uberaba, como Chefe de Gabinete da
Liderança da Bancada do PPS na Assembléia Legislativa:
considerando estar sendo abordado, com freqüência, pela população
uberabense, solicitando explicações a respeito dessa estranha
"engenharia política" de distribuição de cargas e de lotação de
servidores na Assembléia Legislativa: considerando que as noticias na
imprensa dão conta de que esse tipo de operação de troca ou
composição de cargos entre parlamentares é habitual e rotineiro
dentro da instituição; considerando que nota oficial do Diretório
Municipal do Partido Popular Socialista - PPS - de Uberaba repudia tal
"jogo", relatando que o mencionado servidor está lotado como Chefe
de Gabinete da bancada do partido, sem efetivamente exercer função
favorável àquela legenda, já que, residindo no Município de Uberaba,
seria reconhecido como assessor política do Presidente da ALMG:
considerando a divulgação pela imprensa da existência de mais de
100 cargos de livre nomeação, no gabinete da Presidência da ALMG:
considerando desconhecer tal estrutura e seu funcionamento:
considerando, por fim, ter a obrigação de buscar transparência das
ações administrativas do Poder, requer à Mesa Diretora as seguintes
informações, para posterior esclarecimento à sociedade:

1 - 0 fornecimento de relação atualizada de mencionadas trocas ou
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distribuições de cargos efetuadas na Assembléia Legislativa.

2 - O número real de cargos de lotação no gabinete da Presidência,
de acordo com normas vigentes, e os nomes dos seus ocupantes.

3 - O posicionamento da Presidência da Assembléia Legislativa
sobre a veracidade das informações divulgadas pela imprensa,
referente à lotação do Sr. José Luiz Alves, Presidente do Diretório
Municipal do PMDB de Uberaba, na chefia de gabinete da Liderança
do Partido Socialista - PPS".

E, também, não está nesse requerimento, mas o ex-Prefeito e hoje
candidato a Prefeito de ltapagipe, Jerônimo Donizete da Silva, estava
também lotado no PPS, na cidade de ltapagipe, no Triângulo Mineiro,
e, após transformar-se em candidato a Prefeito, sua mulher, Luci
Lanuci Carneiro, tornou-se uma assessora do PPS e, posteriormente,
tornou-se uma assessora do gabinete da Presidência, e, no mesmo
ano, foi contratada pela Prefeitura de Itapagipe como Professora P1
daquele município. Portanto, são esclarecimentos que esta Casa
deve, não a mim, mas à sociedade de Minas Gerais.

Aproveito para apresentar dois outros requerimentos, que
protocolarei a seguir.

O primeiro está assim redigido: "O Deputado que este subscreve
requer lhe sejam fornecidas as seguintes informações, com fulcro no
principio da publicidade, constitucionalmente assegurado, sendo um
instrumento preciso de fiscalização e de divulgação de atos públicos e
baseado no disposto no art. 74, § 2 0, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, In verbis":

"§ 2° - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem

ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da
administração indireta; ou

li - assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração
indireta, obrigações de natureza pecuniária".

1 - quais as empresas contratadas pela Assembléia Legislativa para
a realização de pesquisas de opinião pública nesta 142 Legislatura,
quais os valores estabelecidos para a prestação de serviço, qual o
objeto, a finalidade e o prazo de vigência do contrato?;

2 - relação de empresas de prestação de serviço de transporte
contratadas pela Assembléia Legislativa na atual legislatura, com a



rÁ
555

descrição dos valores contratados para a prestação do serviço e
sua finalidade, com o respectivo prazo de vigência;

3 - relação das empresas contratadas pela Assembléia Legislativa
para a realização de serviços gráficos e os materiais confeccionados
na gráfica da Assembléia Legislativa, com a respectiva discriminação
de valores, finalidade e a quantidade impressa.

Somente a publicidade evita os dissabores existentes em processos
arbitrariamente sigilosos, atingem o interesse público e resguardam
possíveis ofensas à moralidade na administração e condução de um
poder Estatal".

O outro requerimento está assim redigido: "O Deputado que este
subscreve, amparado na Subseção VI da Seção 1 do Capítulo II da
Constituição Estadual, especialmente no que dispõe o art. 74 do
mesmo Diploma Legal, que nos assegura por intermédio do sistema
de controle interno de cada Poder a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, requer que V. Exa.
apresente as seguintes informações e explicações referentes ao
FUNDHAB - Fundo de Apoio Habitacional:

1 - demonstrativo contábil da aplicação efetiva de recurso nesse
Fundo nos últimos 5 anos;

2 - quais foram os servidores beneficiados e com qual valor, nesses
5 anos;

3 - relação de inadimplências;
4 - existem aplicações econômico-financeiras com recursos oriundos

desse Fundo? Quais são essas instituições financeiras, agências e
contas? Balanço demonstrativo com os valores dos rendimentos;

5 - demonstrativo de saldo de valores existentes no Fundo;
6 - quais são as modalidades de benefícios disponíveis para os

servidores? Demonstrativo especificado de destinação dos recursos
para cada uma das modalidades nos últimos 5 anos.

Assim sendo, na condição de fiscal da lei por mandato eletivo que
me foi conferido, solicito o levantamento e divulgação das informações
supracitadas".

Portanto, termino dizendo que fiz o meu questionamento a respeito
de três requerimentos não respondidos e que são de extrema
importância, para que não tenhamos dúvida da lisura com que a Mesa
Diretora desta Casa conduz os trabalhos. Caso contrário, seria
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obrigado a questionar essa lisura, mas não gostaríamos de chegar
a esse ponto. Sabemos muito bem que essa Casa é importante para o
desenvolvimento político, econômico e social do Estado de Minas
Gerais. Porém, se esses dados não me forem colocados à disposição
- e digo mais, no prazo que está estabelecido -, seremos obrigados a
agir de outra forma.

Gostaria que não pairasse nenhuma dúvida sobre a conduta ética,
moral, a probidade administrativa dos membros da atual Mesa
Diretora.

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

hoje pedi minha inscrição para tentar voltar a um tema que, na
verdade, tem sido discutido, mas não tem tido o encaminhamento que
deveria. O Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, chegou a
anunciar inclusive a possibilidade de pedir licença do cargo, para
aprofundar a apuração dos desvios de verba do TRT de São Paulo. E
um caso que tem nos intrigado muito, principalmente pela insistência
do Presidente da República em não permitir uma apuração de fato do
que aconteceu com as verbas para a construção do prédio do TRT.
Não foi pouca coisa. Foram mais de R$150.000.000,00 de verbas
desviadas. E um assunto, portanto, sério.

O Governo Federal, em vez de mandar apurar, procurou tratar dessa
questão de forma jocosa. Primeiramente, monta no Congresso
Nacional, em vez de uma CPI, uma comissão para sufocar e varrer
para debaixo do tapete o lixo já apontado da corrupção, sabidamente
público, mas que precisa ainda de uma averiguação mais
contundente, O Governo Federal apoiou a formação de uma comissão
do Senado, para não averiguar nada. De pronto, chamaram para
depor o Sr. Eduardo Jorge, ex-Ministro do Presidente Fernando
Henrique e seu secretário particular. O ex-Ministro simplesmente disse
que não havia nada na conversa dele com o Juiz Nicolau, o Lalau, que
levou R$169.000.000,00. Eduardo Jorge, homem de confiança do
Presidente, que muitos desconfiam ser o caixa dois, disse que as
conversas dele com o Lalau eram apenas acerca de como os Juizes
deveriam ser indicados. Pois bem, o Juiz que depôs ontem, ex-
Presidente do TRT, negou, peremptoriamente, as palavras do Sr.
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Eduardo Jorge, dizendo que não havia nada daquilo e que jamais
determinou que o Lalau fosse porta-voz do Tribunal do Trabalho para
ver quais Juizes seriam nomeados, desmentindo-o completamente.
Parece, então, que as coisas não estão esclarecidas, O Sr. Eduardo
Jorge, parece, junto àquela comissão, tem mentido. E o Presidente da
República continua insistindo que não é necessária a CPI. Não sei por
quê. Se não tem nada a temer, que coloque em funcionamento essa
CPI.

Aqui, em Minas Gerais, isso repercutiu, porque o Ministro Pimenta
da Veiga fez uma acusação ao Governador do Estado, dizendo que,
quando Presidente da República, teria liberado verba para o TRT. O
Governador se propôs a ir até Brasília para depor. E ele quer a
documentação para averiguar o que aconteceu, porque, no período
em que foi Presidente, foi Secretário da Fazenda o Sr. Fernando
Henrique Cardoso, hoje Presidente da República, que, certamente,
teve influência na liberação dessas verbas. E o Governador quer
saber o que o seu ex-Secretário da Fazenda fez para que a liberação
dessa verba acontecesse.

Tudo é muito esquisito. Somente pelo exposto aqui rapidamente
mereceríamos uma CPI. Mas o Presidente insiste em não convocá-la,
o que nos coloca quase com certeza de que o próprio Presidente da
República sabia de tudo e que o Sr. Eduardo Jorge fez isso para,
quem sabe, financiar a campanha do Sr. Presidente da República, que
não quer, hoje, esclarecer absolutamente nada sobre o caso.

O fato é que hoje observamos alguns Deputados, evidentemente do
partido do Sr. Fernando Henrique, dizendo que é um absurdo o
Governador pedir licença. E claro que os Deputados ligados ao Sr.
Fernando Henrique temem que o Governador peça licença do cargo
para apurar alguma coisa, porque temem que isso possa terminar em
quem hoje não quer a apuração do fato, que é o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Nesse sentido, é preciso que façamos um
movimento para que essa CPI seja, de fato, constituída no Congresso
Nacional. Não é possível ficar escondendo esse fato e não é possível
o Presidente da República, notadamente o seu Ministro Pimenta da
Veiga, tentar acobertar isso com denúncias contra o Governador
Itamar Franco e, ao mesmo tempo, não querer a instauração da CPI.
Se o problema é com o Governador Itamar Franco, que se instaure a
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CPI, que é o que quer o Governador.

Apesar de ser muito ruim o Governador tirar licença, mesmo porque
quem assume é o Vice-Governador Newton Cardoso, o que não me
agrada, vejo com bons olhos a vontade do Governador Itamar Franco
de apurar esse caso, que precisa ser esclarecido. Certamente, o
Governador Itamar Franco, tendo acesso a documentos, será muito
útil ao Brasil, porque esclarecerá os fatos.

Como isso vai virar assunto da Assembléia, até para que o
Governador possa se licenciar para prestar essa colaboração
relevante ao Brasil, já levanto essa discussão e já venho fazer a
defesa de que essa licença seja concedida para que seja apurado, de
fato, o que aconteceu com essa verba e o que vem acontecendo no
Governo Fernando Henrique Cardoso em termos de corrupção.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Nobre Deputado
Rogério Correia, quero cumprimentá-lo por trazer a esta Casa esse
tema e quero dizer que o Governo Fernando Henrique está querendo
impedir a instauração de qualquer CPI para apurá-lo. Foi assim no
envolvimento de membros do Governo em escândalos da privatização
das telecomunicações, foi assim no caso da Pasta Rosa, foi assim no
caso dos Bancos, foi assim no caso das empreiteiras e está sendo
assim no caso do TRT de São Paulo. Ora, se não é motivo para se
instaurar CPI o desvio de quase R$200.000.000,00 de uma obra, com
o envolvimento do Secretário do Presidente, que trabalhava na ante-
sala do Presidente, confesso que passo a ter dificuldade para
imaginar algum assunto que o Governo Federal, que o Governo do
PSDB considere digno da instauração de uma CPI. Nesse contexto se
insere esse incômodo que os Deputados do PSDB manifestam com
relação ao Governador Itamar Franco de se licenciar para buscar
informações. Eles se opõem a tudo que signifique um movimento para
pôr a nu o episódio do TRT. Portanto, não há que se estranhar que se
oponham a isso. E, curiosamente, cinicamente o Governo Federal
lança um pacote de transparência, um código de ética.

Deputado Rogério Correia, para mim, Fernando Henrique falar em
transparência é como um vampiro autoproclamar-se vegetariano. Não
há sinceridade em se falar em transparência em Governo que se opõe
a todas as CPIs, que impede, usando a sua base de Governo, que se
assine requerimento de CPI, ao contrário de Minas Gerais, onde, na
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condição de Líder do Governo, todos os pedidos para apurar
possíveis irregularidades no Governo do Estado tiveram não só a
minha assinatura, mas a minha ajuda na coleta de assinaturas, porque
o Governo de Minas tem compromisso com a transparência. E isso
incomoda. Isso é novo, e os Deputados do PSDB, desacostumados
com esse comportamento, ficam agora apavorados com a resposta do
Governador Itamar Franco, buscando instrumentos e informações
para dar a resposta às cretinas insinuações, tanto do Deputado Artur
Virgílio como do Ministro Pimenta da Veiga. Muito obrigado, Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria, nobre
Deputado Rogério Correia, de parabenizar V. Exa. por ter levado a
esta tribuna um assunto de tamanha importância para o povo, não só
mineiro, como brasileiro.

Fico pensando em como fica o pobre cidadão desvalido da periferia,
que às vezes é preso por ter furtado uma lata de leite ou coisa
semelhante, que, levando-se em consideração o seu valor material, é
praticamente insignificante. Esse cidadão é preso, é feito inquérito, é
processado, julgado, condenado e colocado na cadeia.

E estamos vendo o Presidente da República tentando a todo custo
impedir que haja uma CPI. O Governador Itamar Franco está
corretamente posicionado quando toma a decisão de se licenciar do
Governo do Estado para ir a Brasília. O Governador de Minas está
dando, acima de tudo, uma demonstração de amor à Pátria, o que os
brasileiros vêm perdendo ao longo dos anos: de demonstrar clareza,
transparência. Deve cobrar do Governo Federal um posicionamento.

Como diz o velho ditado popular, quem não deve não teme. Se o
Governo Fernando Henrique não tem nada a esconder do povo
brasileiro, por que não permite que se instale essa CPI para se apurar
o desvio de R$169.000.000,00, que envolve o ex-Secretário da
Presidência Eduardo Jorge e o Juiz Lalau? No entanto, o Juiz levou
apenas 20%, a empreiteira mais 20%. Onde está o restante? Será que
o Secretário-Geral da Presidência poderia responder isso? Será que a
CPI, que tem poderes de autoridade judiciária, quebraria o sigilo
bancário, fiscal e telefônico? E se fosse um pobre coitado e
desvalido? Com certeza, seria diferente. Mas, como se trata do ex-
Secretário-Geral da Presidência, vai respingar no Sr. Fernando
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Henrique Cardoso.

O Governador Itamar Franco está de parabéns por sua postura.
Nós, do PSB, queremos deixar claro que apoiamos a atitude do
Governador de Minas. Parabenizamos também V. Exa. por ter trazido
esse assunto à nossa tribuna.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado. Quero
parabenizar V. Exa. pelas colocações, porque acho que a CPI deve
ser criada em Brasília, para apurar o que se precisa sobre o TRT. Ao
mesmo tempo, fico me perguntando se o Governador de Minas Gerais
Itamar Franco não tem assessoria para informá-lo de que o Estado
precisa também de coisas sérias. Não necessita apenas de licença de
15 dias, que, evidentemente, teremos que dar. Necessita também de
atitudes humanas. Por exemplo, os funcionários da MinasCaixa não
saíram porque quiseram, mas sim pelos maus governos que a
administraram e a deixaram quebrada. Esses funcionários
praticamente saíram de um bom emprego e hoje estão na
dependência da boa-vontade do Sr. Governador, que teve a coragem
de vetar um projeto que lhes dava garantias.

Acho que o senhor está com toda a razão em relação à CPI, que
deve realmente ser criada para que a população do País saiba o que
aconteceu na construção do TRT de São Paulo. Mas acho também
que o Governador deveria parar um pouco para analisar a situação
dos ex-funcionários da MinasCaixa, que estão pedindo pelo amor de
Deus para terem uma garantia no futuro. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço o aparte. Quero
dizer que dois temas devem ser analisados e encarados. Primeiro, o
pedido da CPI, em nível de Congresso Nacional, para se apurarem as
obras superfaturadas que ocorreram em São Paulo. Entendo que o
Congresso Nacional, a exemplo desta Casa, tem de ter a
transparência e a coragem de assinar o pedido da CPI, que é um ato
eminentemente do Poder Legislativo. Em nosso Estado, já assinamos
pedidos de CPI para apurar as falcatruas que aqui ocorreram em
relação à dengue, à FHEMIG e à saúde. Esperamos que a
SETASCAD também possa merecer a atenção desta Casa.

Com relação ao afastamento do Sr. Governador, Itamar Franco,
entendo que S. Exa. vai deixar de ser Governo para ser detetive, pois
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está querendo rastrear as suas últimas assinaturas como
Presidente da República, uma vez que também autorizou por decreto
o repasse de verbas e de recursos para o TRT de São Paulo. Espero
que se saia melhor como detetive do que como Governador de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Para terminar, Sr. Presidente,
gostaria de reafirmar que é necessário o nosso total apoio para que
essa CPI seja formada em nível nacional. Se, infelizmente, os
Deputados e Senadores estiverem fazendo o jogo do Presidente
Fernando Henrique, proibindo que a CPI ocorra, e se houver uma
oportunidade de ela existir a partir de dados levantados pelo ex-
Presidente da República, é fundamental que Minas Gerais dê sua
contribuição para que seja instalada, assim como a Assembléia
Legislativa, liberando o Governador para ir atrás desses dados, pois,
assim, talvez possamos conseguir com que esse mar de lama
existente no Governo Federal comece a ser desfeito. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é

muito grande o volume de acontecimentos no dia-a-dia deste
Governo. Há as denúncias de corrupção, a falta de compromisso do
Governador com a população de Minas, e, assim, cada vez que subo
a esta tribuna, não é possível, como, às vezes, é o meu desejo, ater-
me a um só tema.

Hoje, tenho de começar a minha fala comentando, ainda que
brevemente, o anúncio do Governador Itamar Franco de que vai se
licenciar do Governo de Minas por 10 ou 15 dias para fazer
investigações e futricas em Brasília. Na verdade, esse anúncio do
Governador apenas reitera, perante a opinião pública, seu desapreço
para com a população de Minas Gerais; reafirma e demonstra, com
absoluta clareza, a falta de compromisso do Governador com o
exercício do cargo para o qual foi eleito.

Em um momento de tantas dificuldades, em que o Estado precisa de
um projeto consistente de segurança pública - e esta Assembléia
cumpriu seu papel, desenvolvendo, com seriedade, um projeto nesse
sentido -, em que existem vários assuntos pendentes na área da
saúde, deixando o Governo de Minas de receber recursos do Governo
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Federal por incompetência, até mesmo em áreas importantes como
a das pessoas portadoras de HIV, o Governador Itamar Franco
permite-se 15 dias de férias em Brasília, para fazer futrica e insultar o
Governo Federal. Isso é grave e já não merece de nossa parte o
desaponto, pois não temos nenhuma expectativa com relação ao
desgoverno que se instalou em Minas com o Governador Itamar
Franco, mas o nosso repúdio por essa atitude inconseqüente de falta
de compromisso do Governador de Minas com seu povo.

Por outro lado, Sr. Presidente, é preciso notar também que foi
importante o Governador ter anunciado publicamente seu afastamento
do Governo de Minas, pois, do contrário, ninguém perceberia isso,
nenhum de nós sentiria sua falta, porque não exerce o Governo do
Estado desde o dia em que tomou posse de seu cargo. E preciso
anunciar que ele está ausente, já que, na verdade, o Palácio da
Liberdade é o lugar que ele menos freqüenta; o menos que ele faz é
governar Minas Gerais.

Finalmente, gostaria de falar a respeito de uma opinião que não
compartilho. Quem ouviu hoje o programa do jornalista José Lino de
Souza Barros, na Rádio Itatiaia, ouviu as manifestações espontâneas
da população de Minas Gerais, indignada com a falta de compromisso
do Governador. Já ouvi o seguinte comentário de algumas pessoas:
"Quem sabe ele se afasta, não por 15 dias, mas por um longo período,
para o Governo de Minas começar a funcionar".

Não compartilho dessa opinião e me admira que o PT compartilhe
dela, porque isso significa entregar o Governo de Minas nas mãos de
uma pessoa que não foi eleita para o exercício desse cargo. E, agora,
há essa aliança suspeita do PT com o Vice-Governador Newton
Cardoso, que vai, evidentemente, fazer o que quiser no Governo de
Minas.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Já tivemos a noticia,
através do Líder do Governo, de que o Governador Itamar Franco
tomou posse há um ano e sete meses; não sabemos é quando
começará a governar. Estamos esperando que comece. Nunca vi
alguém se licenciar de algo que nunca fez. Temos que discutir se,
nesse caso, caberia licença. Como V. Exa. muito bem disse, se ele
não avisasse, ninguém perceberia, porque, pelo que sei, não recebe
nenhum Prefeito, nenhum Deputado, nem sei se vai ao Palácio. Ele
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estar em Juiz de Fora, nos Estados Unidos ou em outro lugar não
faz diferença, pois percebemos que não tem nenhum projeto de
governo para Minas Gerais, pois não deseja governar nosso Estado.
Está, unicamente, usando o Governo de Minas, traindo o povo
mineiro, para prosseguir com sua rixa pessoal com o Presidente da
República. Quem sabe façamos a ele a sugestão de ir a Brasília,
marcar um encontro com o Presidente da República para resolver de
vez a questão, pelo menos para esquecer a polêmica e voltar a
governar Minas Gerais, porque até agora não tomou posse? Minas
está acéfala. A única coisa que se vê nos jornais é a rixa, a ira, o ódio
do Governador para com o Presidente da República, inventando
histórias, factóides e nada mais do que isso.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Peço-lhe apenas 15
segundos para discordar, pela primeira vez, do meu nobre amigo,
Deputado Miguel Martini. Mande o Governador Itamar Franco para
qualquer lugar, menos para Juiz de Fora, pelo amor de Deus.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero,
mais uma vez, mostrar o que está acontecendo na administração
pública de Minas Gerais e o uso que se faz do dinheiro do
contribuinte, o que se faz com o dinheiro público neste Estado. Tenho,
em mãos, uma cópia de publicação no jornal "Minas Gerais", de terça-
feira, dia 8/8/2000, na página 25: "Loteria do Estado de Minas Gerais.
Resumo do contrato n° 01112000, firmado entre a Loteria do Estado de
Minas Gerais e o jornal 'Hora do Povo'. Objeto: publicação de anúncio
no formato 114 de página dos produtos da Loteria Mineira. Vigência: 6
meses. Valor: R$162.000,00. Belo Horizonte, 3 de agosto de 2000."
Digo isso para que a população de Minas Gerais tome conhecimento
do que esse Governador tem coragem de fazer com o dinheiro do
povo mineiro. Esse é o valor do contrato de publicidade no jornal
"Hora do Povo". Alguém já ouviu falar no jornal "Hora do Povo"? Trata-
se de um jornaleco vagabundo, um jornal do MR-8, que não cobre o
valor do papel que utiliza. O Governador Itamar teve a coragem de
firmar um contrato de publicidade com esse jornal, que tem sua base
em São Paulo, que não circula aqui, para vender loteria de Minas em
São Paulo. Nesse jornal podemos ver dois Governadores que o
financiam: o Governador Itamar, que se encontra ao lado do
Governador Joaquim Roriz, do Distrito Federal. São os dois
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anunciantes que financiam o jornal. Pergunto aos senhores: Por
quê?

Esse é um jornal de ampla circulação nacional? A Loteria Mineira
vende muitos bilhetes ou outros produtos em São Paulo? Qual é a
razão de o Governo de Minas, por meio da Loteria, pagar
R$162.000,00 por esse contrato? Tenho algumas pistas. Basta abrir o
jornal, na página 2, que veremos esta matéria, com o retrato do Sr.
Alexandre Dupeyrat, que ora dizem ser o representante do Governo
de Minas no Rio, ora dizem ser o assessor especial do Governador.
Ninguém sabe exatamente o que esse senhor é no Governo mineiro.
A matéria do jornal diz: "Dupeyrat - Desmonte do Estado nacional é
para alienar patrimônio estratégico da Nação". Esse jornal dedica-se
somente a jogar lama no Governo Federal e no Presidente Fernando
Henrique.

No entanto, existe outra razão para esse contrato. Na página 3
existe outra matéria, cujo titulo é: 'Cartel farmacêutico aluga Estado
de Minas' para achacar laboratório público". Essa matéria está
insultando e desrespeitando de todas as formas possíveis o jornal
"Estado de Minas". Sabem por quê? Porque o "Estado de Minas",
cumprindo a sua função de imprensa livre e independente, fez uma
série de reportagens investigativas sobre a FUNED. O Sr. Francisco
Panadés Rubió, que foi exonerado do cargo de Superintendente da
FUNED, por malversação de dinheiro público, suspeito de haver
roubado dinheiro do povo de Minas Gerais - pasmem os senhores -' é
membro do Conselho Editorial do jornal "Hora do Povo". Por causa
disso, o Governo de Minas Gerais dá R$162.000.00 para esse
pasquim vagabundo falar mal do jornal "Estado de Minas", que é um
patrimônio do povo de Minas Gerais. Na matéria em que,
especificamente, denuncia aquele jornal, esse pasquim mal cheiroso
tem a coragem de acusar o "Estado de Minas" de avançar nos cofres
públicos do Estado, sem dispensar os pequenos golpes sobre o
dinheiro do povo. Diz, ainda, que o jornal vive de achacar o poder
público, a fim de se financiar. Ora, é uma ironia que um jornal
financiado com R$162.000,00 do Governo do povo de Minas Gerais
tenha a coragem, a cara-de-pau de escrever que quem faz isso é o
jornal "Estado de Minas". Eles, que estão justamente recebendo
dinheiro para fazer isso.
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Tenho outros números do jornal "Hora do Povo" com os anúncios

da Loteria. Não sabia que a Loteria do Estado de Minas tinha uma
aceitação tão grande em São Paulo. Esse é um jornal financiado
historicamente por Newton Cardoso e por Quércia. E um jornal do
MR-8, que se presta somente a isso. E uma imprensa marrom de
quinta categoria. E um jornal vagabundo, cujo exemplar mostrarei a
todos, à imprensa e aos Deputados. O Governo de Minas, com o
nosso dinheiro, está financiando esse pasquim.

Entrei hoje com dois requerimentos - dirigidos respectivamente ao
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais e ao Secretário da
Administração -, como cidadão, fazendo as seguintes perguntas:

Outros jornais também foram contratados? Por que esse jornal foi
escolhido? Foi escolhido pela sua circulação ou porque é muito
importante? Pesquisou-se sobre a circulação do jornal particularmente
em Minas? Houve licitação nesse processo? Se não houve, por que
razão? Qual o valor unitário de cada um desses anúncios? Faço
essas perguntas, que têm, por decisão legal, um prazo de 15 dias
para me serem respondidas. Caso não me satisfaça com as suas
respostas, darei entrada a uma ação popular contra o Governador
Itamar Franco, contra o Presidente da Loteria do Estado de Minas
Gerais e contra o Secretário de Estado da Administração, para que
esse contrato seja anulado e para que devolvam aos cofres do Estado
o dinheiro do povo de Minas, que está sendo roubado por meio desse
contrato indecente com o jornal "Hora do Povo". Estou dando entrada
a ações no Ministério Público, mas parece-me que ele está
assoberbado. Muitas ações estão sendo impetradas lá, e não estão
dando conta. Usaremos o Ministério Público e o Juizado de Pequenas
Causas. Estou dando entrada direto a uma ação popular. Governador

: Itamar Franco, chega! O povo de Minas está cansado de tanta
preguiça, de tanta falta de compromisso, de tanta bandalheira e da
malversação do dinheiro público. O Governador Itamar Franco será
obrigado a devolver ao povo os R$162.000,00 que gastou com o
financiamento desse arremedo de jornal, ou seja, desse pasquim
vagabundo que fala mal de Fernando Henrique Cardoso e do jornal
"Estado de Minas". Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
j
	

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradecemos

pelo curto tempo, mas será suficiente. Srs. Deputados, Sras.
Deputadas e público presente, parabenizo o Deputado Amilcar
Martins, porque realmente gostamos que haja transparência, mas
ficamos tristes porque, no Governo anterior, não deu entrada a ação
popular contra os quase R$1.000.000.000,00 que foram desviados do
IPSM, como foi apurado na CPI desse instituto. Por que não deram
entrada a uma ação popular para resgatar o dinheiro que o Sr.
Eduardo Azeredo, que é do mesmo Governo do Deputado que ocupou
a tribuna, desviou do IPSEMG, que foi de R$1.500.000.000,00?
Precisaríamos, Sr. Presidente, de muito mais ação popular,
principalmente no Governo de 1995 a 1998. Ao apagar das luzes, o
ex-Governador ainda fez um acordo para ressarcir o cofre do IPSM,
em 18 de dezembro, após perder as eleições para o Governador
Itamar Franco. Até eu, na qualidade de ex-Sargento, faria esse
acordo, que é lesivo ao cofre público, ao servidor e à população, mas
não é lesivo à sua pessoa. Por isso, no relatório fina da CPI do IPSM,
pedimos o indiciamento do Sr. João Heraldo Lima e de outras
autoridades que estavam envolvidas nesse processo. Não vim falar
sobre esse assunto, mas não poderia deixar que isso passasse em
brancas nuvens.

Os funcionários efetivos e de recrutamento amplo desta Casa estão
esperando o seu aumento salarial- Venho, pela segunda vez, cobrar
de V. Exa. e dos demais pares desta Casa a viabilização desse
aumento salarial. Já que o Poder Executivo concedeu aumento aos
seus servidores, os funcionários desta Casa estão aguardando o seu.
Tenho certeza de que os assessores de V. Exas. estão angustiados,
esperando esse aumento salarial. Estamos aqui apenas
representando a vontade dos servidores do Poder Legislativo para
que V. Exa. e a Mesa Diretora desta Casa se sensibilizem, a fim de
que o aumento salarial dos servidores do Poder Legislativo possa ser
concedido, assim como já foi concedido ao Poder Executivo.

Toda vez que se aumenta o salário dos servidores do Poder
Executivo, esse aumento é estendido aos servidores dos outros
Poderes. Dessa forma, Sr. Presidente, entendemos que os nobres
pares desta Casa também deveriam se empenhar para isso. Volto a
repetir que, pela segunda vez, cobro de V. Exa. que, de uma vez por



567
todas, ponha fim a essa novela e a essa expectativa dos servidores
do Recrutamento Amplo e do Quadro Efetivo desta Casa. Tenho a
certeza de que eles estão, há muito tempo, aguardando por esse
aumento salarial. São essas as nossas palavras. Gostaríamos de
agradecer os 3 minutos que nos foram concedidos. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a
12 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.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 1311112000, conforme requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e outros, deferido em Plenário (homenagem à
Rádio Ouro Fino por seu 500 aniversário).

Sala das Reuniões, de de 2000.
Ronaldo Canabrava, Vice-Líder do PMDB - Ailton Vilela, Vice-Líder

do PSDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT - Dalmo Ribeiro Silva,
Vice-Líder do PSD - Elaine Matozinhos, Vice-Líder do P56 - Luiz
Fernando Faria, Líder do PPB - Márcio Kangussu, Vice-Líder do PPS -
Carlos Pimenta, Líder da Minoria-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 23 de agosto de 2000.
Márcio Kangussu, no exercício da Presidência.

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

hoje apresentada pelo Deputado Luiz Fernando Faria - indicação do
Deputado Alberto Pinto Coelho como membro efetivo da Comissão de
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Assuntos Municipais (Ciente. Designo- A Area de Apoio às
-Comissões. Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Requerimento da

Deputada Maria OUvia e outros, em que solicitam seja realizada
reunião especial para comemorar o Dia da Criança A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232
do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Cunha, em

que solicita seja o Projeto de Lei n° 819/2000 apreciado, em 21 turno,
pela Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita, nos
termos regimentais, seja convocada a responsável pela Fundação TV
Minas Cultural e Educativa para, em Plenário, prestar esclarecimentos
a respeito de irregularidades que estariam ocorrendo nessa
Fundação, principalmente no que se refere à programação, ao quadro
de funcionários, à composição e atuação do Conselho Curador e à
vinculação à Casa Civil. Com a palavra, para encaminhar a votação
do requerimento, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, primeiro, gostaria de
fazer o registro de que ela não é a Presidente. Estamos chamando
assim a responsável, que, indevidamente, está ocupando aquela
Presidência. Da mesma forma, a COMIG, cuja Presidência está sendo
ocupada, indevidamente, pelo Hargreaves. Da mesma forma, a
EMATER está sem Presidente, assim como a FUNED. Estamos
preparando um documento, Sr. Presidente, para que a Mesa desta
Casa, através de sua Procuradoria, entre com uma ação pedindo a
sustação de todos os atos das pessoas que, de forma ilegal, estão
ocupando esses cargos. A responsável pela Fundação TV Minas é
uma delas. Enquanto ela está responsável por essa Fundação, que
venha aqui prestar as informações, pois estão destruindo a TV Minas.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Oficie-se.
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita,

nos termos regimentais, sejam convidados o Secretário da Fazenda, o
Diretor da Receita Estadual e o Procurador-Gerai da Fazenda
Estadual para prestar informações, em Plenário, sobre o acordo que o
Estado vai firmar com a Cia. Vale do Rio Doce, envolvendo débitos
tributários dessa empresa. Em votação, o requerimento, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se-

Requerimento n° 1.36112000, da Comissão de Direitos Humanos,
em que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG
pedido de informações sobre a operação que essa corporação efetuou
no Acampamento Tangará, na cidade de Uberlándia, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.43712000, da Comissão de Meio Ambiente, em
que solicita seja encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente pedido de informações sobre o processo de
licenciamento ambiental do Curtume Alves Correia, situado no
Município de Curvelo. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.45112000, da Comissão de Fiscalização
Financeira, solicitando seja encaminhado ao Secretário da Fazenda
pedido de informações sobre a possível repercussão financeira, na
folha de pagamento do Estado, do Projeto de Lei n° 712199, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre gratificação
por trabalho noturno, destinada aos professores e aos servidores do
ensino fundamental e médio do Quadro do Magistério. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.45112000 na forma do Substitutivo n°1. Oficie-se.
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Requerimento n° 1.452/2000. da Comissão de Fiscalização

Financeira, em que solicita seja encaminhado ao Secretário da
Fazenda pedido de informações sobre o impacto da redução da carga
tributária do ICMS de 18% para 12% incidente nas operações internas
com óleo diesel, pretendida no Projeto de Lei n° 530/99, da Deputada
Maria Olivia. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.459/2000, da Comissão de Direitos Humanos,
em que solicita seja encaminhado ao Secretário da Segurança Pública
pedido de informações sobre a morte dos policiais que menciona, bem
como o resultado das investigações e as providências tomadas. 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 l a Fase, a

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. Nos termos da Decisão
Normativa da Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados, para verificação de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Há,

portanto, número regimental para a votação da matéria constante na
pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 14.433, que autoriza a negociação do valor das
parcelas remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei n°
10.470, de 1514191. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.
Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261,
X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar
"não". A fim de se proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
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votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 4 Deputados; votaram "não" 48
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 53 votos. Está,
portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei
n° 14.433. A promulgação.

Declaração de Voto
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, tentei duas vezes fazer a

votação, mas meu voto não foi computado. Na hora em que registrei
minha presença, apareceram vários sinais em meu nome. Sendo

o assim, quero declarar que meu voto e"não".
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 14.435, que dispõe sobre a implantação de
sinalização nas rodovias vicinais rurais, que se encontra, também, em
faixa constitucional. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira emitiu parecer pela rejeição do veto. Em votação, o veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento
interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
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votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro
Antônio - Ambrósio Finto - Amilcar Marfins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Finto - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria OUvia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Fettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 6 Deputados; votaram 'não" 49
Deputados; não houve voto em branco, totalizando 55 votos. Está,
portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei
n° 14.435. A promulgação.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.457, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Peçanha o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 255, c/c o art. 261 inciso X, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação-

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - .SIton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
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Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 10 Deputados; votaram "não" 45
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 56 votos- Está,
portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei
n° 14.457. A promulgação.

Votação, em 10 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
4199, do Deputado Gil Pereira, que dá nova redação ao "caput" do art.
201 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opinou pela
aprovação da proposta com a Emenda n° 1, que apresentou.
Emendada em Plenário, voltou a proposta à Comissão Especial, que
opina pela rejeição da Emenda n° 2. Em votação, a proposta, salvo
emendas. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, c/c o art. 255, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em
votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Ambrôsio Pinto -

Antônio Andrade - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Nivaldo Andrade - Pastor
George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

- Votam "não" os seguintes Deputados:
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Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da

Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - José Milton - Luiz
Menezes - Marco Régis - Maria 01 [via - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderiey Ávila.

o Sr. Presidente - Votaram 'sim" 27 Deputados; votaram "não" 30
Deputados; não houve voto em branco, totalizando 57 votos. Está,
portanto, rejeitada a Proposta de Emenda à Constituição n° 4199,
ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2. Arquive-se a proposta.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
19199, do Deputado Edson Rezende, que altera dispositivos da
Constituição do Estado referentes ao Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal
por meio do painel eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim' os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Ojalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio - Ivair
Nogueira - ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga -José Henrique - José Milton - Luiz Menezes
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
Olinto Godinho - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila-

- Votam "não" os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Bené Guedes -

João Batista De Oliveira - Maria Olivia.
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O Sr. Presidente - Votaram sim" 48 Deputados; votaram "não" 6

Deputados; não houve voto em branco, totalizando 57 votos. Portanto,
está aprovada, em l turno, a Proposta de Emenda à Constituição n°
19199. A Comissão Especial.

Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
28/99, do Deputado José Braga e outros, que dá nova redação ao art.
31, inciso II, da Constituição do Estado, assegura o pagamento de
férias-prêmio aos servidores exonerados que tenham adquirido tal
direito. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, a proposta, salvo emenda.
A Presidência vai submeter a matéria a votação nominal por meio do
painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam 'sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar Da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - lvo José - João Batista De Oliveira -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite
- Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; não houve voto
"não" nem em branco, totalizando 56 votos. Está aprovada a proposta,
salvo emenda. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. A Presidência vai submeter a matéria a votação nominal
por meio do painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Antônio Andrade - Antônio
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Júlio - Cabo Morais - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - José Braga - José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Nivaldo Andrade -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Sargento
Rodrigues - Wanderley Ávila.

- Votam "não' os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da

Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
1-lely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Iva José - João Batista de Oliveira -
Jorge Eduardo De Oliveira - José Henrique - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 24 Deputados; votaram "não" 31
Deputados; não houve voto em branco, totalizando 55 votos. Está
rejeitada a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovada, em 1° turno, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 28/99. A Comissão Especial.

Votação, em 10 turno, da Proposta de Emenda â Constituição n°
30199, do Deputado Márcio Cunha e outros, que altera a composição
do Conselho de Defesa Social, retira da composição o Presidente da
Comissão de Defesa Social da Assembléia, colocando em seu lugar
um membro do Poder Legislativo Estadual, e acrescenta o Secretário
de Estado da Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, a
proposta, salvo emenda. A Presidência submeterá a matéria a
votação nominal por meio do painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se á votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
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Avelar - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista De
Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira
- José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados; não houve voto
"não" nem em branco, totalizando 53 votos. Está aprovada a proposta,
salvo emenda. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. A Presidência vai submeter a matéria a votação nominal
por meio do painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton
- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marco Régis
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados; não houve voto
"não" nem em branco, totalizando 52 votos. Está aprovada a Emenda
n° 1. Está, portanto, aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda á
Constituição n°30199 com a Emenda n° 1. A Comissão Especial.

Votação, em 1 1 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
31199, do Deputado Eduardo Hermeto e outros, que acrescenta o § 31
ao art. 163 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta. Em votação, a proposta. A Presidência
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vai submeter a matéria a votação nominal por meio do painel
eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam 'sim' os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Finto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - ivo José -
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo De Oliveira - José Braga - José Milton - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 51 Deputados; não houve voto
não" nem em branco, totalizando 51 votos. Está, portanto, aprovada,

em 1 1 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 31199. A
Comissão Especial.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
32/2000, do Deputado Chico Rafael, que acrescenta parágrafo único
ao art. 152 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta, na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a matéria a
votação nominal por meio do painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Finto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
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Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Batista De Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton
- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Não houve voto
"não" nem em branco, totalizando 55 votos. Está aprovado o
Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovada, em 1 0 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 32/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão Especial.

Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 23/2000,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios
operacionais para o exercício da competência legal do Tribuna! de
Contas do Estado no controle do pagamento de contratos
administrativos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a matéria a
votação nominal por meio do painel eletrônico. Os Deputados que
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la
registrarão "não". Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton

Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José Henrique -
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José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor
George - Paulo Pettersen Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila.

- Votam "não" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Genaro - Ivo José.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados; votaram "não" 3

Deputados; não houve voto em branco, totalizando 54 votos. Está
aprovado o Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovado! em 10 turno, o
Projeto de Lei Complementar n° 2312000 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2412000,
do Governador do Estado, que dispõe sobre a manifestação, por
militar inativo, de pensamento e opinião. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opinou por sua aprovação. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição da Emenda n° 1. Em votação, o projeto, salvo
emenda. A Presidência vai submeter a matéria a votação nominal por
meio do painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Arnbrósjo Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista De Oliveira - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Mar-tini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
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Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; não houve voto
"não" ou em branco. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em
votação, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela rejeição. A
Presidência vai submeter a matéria a votação nominal por meio do
painel eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Amilcar

Martins - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
lvo José - João Batista De Oliveira - João Paulo - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.

- Votam 'não" os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo De Oliveira - José Braga - José Milton - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Paulo Pettersen - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram "não" 25
Deputados; não houve voto em branco, totalizando 53 votos. Está
rejeitada a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei Complementar n° 24/2000. A Comissão de
Administração Pública.

Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 846/2000, do Presidente
do Tribunal de Contas do Estado, que altera o plano de carreira dos
servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou por sua
aprovação com as Emendas n°5 1 e 2, que apresentou. A Comissão
de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
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Pública, que opina pela aprovação das Subemendas n°s 1, que
apresenta, às Emendas n°s 4, 6 e 8 e da Subemenda n° 1 à Emenda
no 1 e, ainda, da Emenda n° 11, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas n°5 3, 5, 7, 9 e 10. A Emenda n° 9 foi retirada a
requerimento do autor. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Márcio Kangussu, em que solicita a votação destacada da
Subemenda n° 1 à Emenda no 1 e da Emenda n° 1. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas,
subemendas e destaques. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Hely Tarqüinio - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo painel eletrônico e, para tanto, solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados, número

insuficiente para votação, motivo por que a Presidência a torna sem
efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Entendo que houve uma falha de

comunicação. Se V. Exa. tornar sem efeito a primeira votação e
submeter a matéria a segunda votação, essa já constatará a presença
dos Deputados.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se
configurou o "quorum" para votação e vai renovar a votação da
matéria. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
enc ritram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s2 e 11
e a ubemencas que receberam o n° 1 às Emendas n°s4, 6 e 8, que
rec eram parecer pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Com a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as
Emendas n°s 4, 6 e 8. Em votação, as Emendas n°s 3, 5, 7 e 10, que
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, destacada, que recebeu parecer
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pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no i,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 84612000 com as
Emendas n°5 2 e 11 e as subemendas que receberam o n° 1 às
Emendas n

o
s 4, 6 e 8. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
12/99, do Deputado Antônio Andrade, que modifica o "caput" do art.
23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, a proposta.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a redação do art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art 23- Os policiais civis bacharéis em Direito que prestam serviço
como Delegados Especiais de Policia, com os vencimentos e as
vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia 1,
passam a integrar o Quadro Efetivo de Delegado de Carreira.

§ 1° - Passam a integrar o Quadro da Defensoria Pública, com
vencimentos e vantagens da classe inicial de Defensor Público, os
servidores efetivos bacharéis em Direito que:

- vêm prestando serviço na qualidade de Defensores Públicos do
Quadro Suplementar;

II - vêm prestando serviço na qualidade de Assistentes Jurídicos
Penitenciários há, pelo menos, quatro anos.

§ 20 - Os servidores de que trata este artigo farão jus a promoção na
carreira por merecimento e antigüidade."

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999.
Elaine Matozinhos - Arlen Santiago - Pastor George - Carlos
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Pimenta - Alberto Bejani - Gil Pereira - Márcio Kangussu - Aílton
Vilela - Mauro Lobo - Eduardo Daladier - Ambrósio Pinto - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - João Batista
de Oliveira - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Dinis Pinheiro - Wanderley Avila - Fábio
Avelar - Agostinho Silveira - Adelino de Carvalho - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues - Olinto Godinho - Chico Rafael - Paulo Piau -
Irani Barbosa.

Justificação: O objetivo deste é contemplar não apenas os policiais
civis, mas também os Defensores Públicos e os Assistentes Jurídicos
Penitenciários que, já integrantes do quadro de funcionários efetivos
do Estado, não se encontram lotados adequadamente.

Os 49 Assistentes Jurídicos Penitenciários, apesar de serem
funcionários efetivos, portadores de carteira funcional de Defensor
Público, não compõem quadro específico.

O intuito da proposição é, justamente, sanar essa injusta distorção
não só quanto aos policiais, mas também quanto aos Assistentes
Jurídicos Penitenciários e aos Defensores Públicos. Assim,
esperamos poder contar com o apoio dos nobres colegas desta Casa
para a correção dessa injustiça.

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado à proposta um
substitutivo da Deputada Elaine Matozinhos e outros, que recebeu o
n° 1. Nos termos do inciso li do ad. 201 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha a proposta e o substitutivo à Comissão
Especial, para parecer.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 98012000, do
Governador do Estado, que prorroga prazo para a concretização das
medidas previstas no § 20 do art. 1 0 da Lei n° 12.985, de 30/7198. A
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 1 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 98012000 na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21/99,
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do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de
benefício securitário aos policiais civis e militares do Corpo de
Bombeiros e aos Agentes Penitenciários do Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n°
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando
prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Administração Pública e da Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 2 e 3, que apresenta,

e pela rejeição da Emenda n° 1 e dos Substitutivos n os 1 e 2. Em
discussão, o projeto.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21199

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
"O art. 20 da Lei n°12.765, de 21 de janeiro de 1998, passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos, revogados seu parágrafo único:
"Art. 20 - ......................................
§ 1 1 - O número de funções de que trata este artigo fica limitado a

cento e setenta e quatro, extinguindo-se cada função com a respectiva
vacância.

§ 21 - O servidor estadual investido na função de Defensor Público
junto ás penitenciárias do Estado passa a integrar o quadro
suplementar a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 31 - O servidor de que trata o § 2 0 não fará jus ao pagamento do
Adicional de Local de Trabalho, previsto na Lei n° 11.717, de 27 de
dezembro de 1994."

Sala das Reuniões,
Elaine Matozinhos - Chico Rafael - Edson Rezende.
Justificação - São assegurados aos pacientes encarcerados

diversos direitos de natureza constitucional, entre eles o direito à
assistência judiciária. A Lei de Execução Penal dispõe sobre a
assistência jurídica aos presos e internados que não tenham recursos
financeiros para constituir advogado - o que coincide com maioria da
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população carcerária -, quer durante a ação penal, no processo de
conhecimento, quer nos incidentes da execução ou no
acompanhamento da fase executória da sentença A Constituição
Federal, ao consagrar os direitos penitenciários - entre eles o direito a
assistência jurídica, dá autonomia aos Estados para cumprirem tais
preceitos. Em nosso Estado, os estabelecimentos penitenciários têm
um corpo jurídico de servidores efetivos, estáveis, em pleno exercício
da função de defensores, portadores da indispensável carteira de
Defensor Público, porém sem a legalização de seus cargos. O que se
pretende com esta emenda é corrigir essa distorção, legalizando a
situação dos defensores jurídicos penitenciários em exercício de suas
funções. Como se trata de medida da mais alta justiça, conto com o
apoio dos nobres pares a sua aprovação.

EMENDA N°5
Dê-se ao § 20 do ai 1° do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei

Complementar n° 21199 a seguinte redação:
"Ai 1 0 - ....................................................
§ 20 - A indenização a que se refere esta lei será retroativa a cinco

anos a contar da data de sua publicação.".
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2000.
Alberto Bejani
Justificação: Somente a lei penal retroage automaticamente para

beneficiar. Assim, a retroação de lei pertinente a outro ramo do direito
deve constar em seu texto. No caso deste projeto de lei
complementar, deve, naturalmente, haver um motivo para que haja
retroação a 20110/99. A limitação temporal não deve ser casuística. A
medida é boa e a iniciativa é louvável. Devemos ampliar sua
aplicação. Esta emenda prevê a retroação do benefício em cinco
anos, que é um prazo comum para prescrição, por exemplo, para
tributos.

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto
duas emendas, sendo uma da Deputada Elaine Matozinhos e outros,
a qual recebeu o n° 4, e outra, do Deputado Alberto Bejani, a qual
recebeu o n° 5. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno,
a Presidência encaminha o projeto e as emendas à Comissão de
Administração Pública, para parecer.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°
2912000, do Deputado Paulo Piau, que altera dispositivos do art. 42 da
Lei no 6.624, de 18/7/75. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, está em discussão e

votação um projeto de lei complementar, que exige "quorum"
qualificado.

O Sr. Presidente - Já foi encerrada a discussão. Estamos em
processo de votação.

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de indagar se existem
Deputados em comissões. Se afirmativo, poderiam ser trazidos ao
Plenário.

O Sr. Presidente - O Projeto de Lei Complementar n° 2912000
depende de votação nominal.

O Deputado Carlos Pimenta - Pediria a V. Exa. que fizesse a
recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - A votação precisa de 39 Deputados. Há 40
Deputados em Plenário.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, em que solicita o adiamento da votação do
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 188/99, da Deputada
Maria José Haueisen, que determina a absorção da Fundação

o Educacional Nordeste Mineiro - FENORD - pela UEMG. A Comissão
e de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina por
o sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta. A
o Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na

forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Educação. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 2, que recebeu parecer pela aprovação. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de
Lei n° 188/99 na forma do Substitutivo n° 2, ficando prejudicado o
Substitutivo n° 1. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 553/99, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro e a publicidade dos
índices de violência e criminalidade no Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação. A Comissão de
Direitos Humanos opina por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos
Humanos. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n°553/99 na forma do Substitutivo n° 1.
A Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 645/99, do Deputado
Fábio Avelar, que dispõe sobre a administração, proteção e
conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 a 6, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação
com as Emendas n

o
s 2 a 6. da Comissão de Justiça; as Emendas nos

7 a 18, que apresenta, e a Subemenda n° 1, que apresenta, à
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°5 2 a 6, da
Comissão de Justiça; as Emendas n o

s 7, 9 a 15, 17 e 18, da
Comissão de Meio Ambiente, e a Subemenda n° 1, da mesma
Comissão, à Emenda n° 1, da Comissão de Justiça; as Emendas nos
19 a 24, que apresenta, e a Subemenda n° 1, que apresenta, à
Emenda n° 8, da Comissão de Meio Ambiente; e pela rejeição das
Emendas n

o
s 1, 8 e 16. Em discussão o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 2 a 7,
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9 a 15, 17 a 24 e as subemendas que receberam o n° 1 às
Emendas n

os 1 e 8, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das subemendas, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 8; com a aprovação da Emenda n°

5, fica prejudicada a Emenda n° 16. Está, portanto, aprovado, em 10

turno, o Projeto de Lei n° 635199 com as Emendas n
o
s 2 a 7, 9 a 15,

17a 24 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n
o
s 1 e

8. A Comissão de Meio Ambiente.
Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.00612000, do

Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a divulgação da relação
de obras contatadas pelos órgãos da administração pública direta e
indireta do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta.A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo ri 0 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.006/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.052/2000, do
Deputado Luiz Tadeu Leite, que declara como área de proteção
ambiental a região situada nos Municípios de Belo Horizonte,
Brumadinho, Caeté, lbirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e
Santa Bárbara, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2,

que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 2, que receberam parecer pela

aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.052/0000 com as Emendas n

o
s 1 e 2. A
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Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 365/99, do Deputado
Pastor George, que dispõe sobre a associação do Poder Executivo a
entidades civis sem fins lucrativos para conceder créditos a
empreendedores e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos
do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa
relator da mataria o Deputado Márcio Kangussu e indaga a S. Exa. se
está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 372/99, da Deputada
Maria Tereza Lara, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 372199 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 536/99, do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, que autoriza a UEMG a receber a Escola
Superior de Agronomia e Ciências de Machado como unidade
associada. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 536199 na forma do vencido em 1 1 turno, com a Emenda n° 1. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.074/2000, do
Deputado Nivaldo Andrade, que modifica o parágrafo único do art. 8°
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da Lei n° 12.265, de 2417196, que dispõe sobre a política de
proteção á fauna aquática e de desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura no Estado e dá outras providências. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.07412000 na
forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de Redação.

32 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2a Fase da

Ordem do Dia, a Presidência passa á 32 Parte da reunião, destinada a
comunicações e a oradores inscritos.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria

apenas de fazer um comentário breve sobre o pronunciamento do
Deputado Amilcar Martins, com relação à Presidência da Loteria
Mineira. E um absurdo vermos uma verba de publicidade de
R$162.000,00 ser empregada em um jornal inexpressivo em Minas
Gerais, que tem vários jornais sérios, com circulação não só na

1 Capital como também por todo o Estado. Além disso, há os jornais
1 locais, como em Montes Claros. O Presidente fez mal em investir essa

verba em um jornal de fora, pois a Loteria Mineira não pode vender
1 um bilhete, uma raspadinha, um Toto Bola, etc., em outro Estado. O

Deputado Amilcar Martins deve apurar
Há ainda uma curiosidade. Entrou na Loteria Mineira, no dia

3/4/2000, o Sr. Patente, e, até hoje, esta Casa não fez a sua sabatina.
Passou abril, maio, junho, julho e agosto, chegará setembro, e ele
ainda não veio aqui para ser sabatinado. O projeto do Deputado
Miguel Martini não mencionou o prazo, mas já está passando da hora
de o Sr. Patente vir aqui.

Mais uma vez, um Juiz ordenou que a Loteria voltasse a efetuar a
ordenação do mercado e a fiscalização do selo das máquinas dos 486
empresários que tinham tal direito. Mais uma vez, esse processo foi
engavetado, e a situação está tomando proporções muito graves, Sr.
Presidente.

Alguns Deputados lembravam-me de que temos que chamar aqui o
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Secretário da Casa Civil, responsável pela Loteria, o Sr.
Hargreaves. Entretanto, a maioria de nós sabe que esse Secretário já
não está com força dentro da Loteria, pois quem está mandando lá é o
Sr. Dupeyrat. Sendo assim, se formos chamar alguém aqui para
prestar esclarecimentos, defenderei que seja o Sr. Dupeyrat, e não, o
Sr. Hargreaves. Muito obrigado.

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

comunicações hoje apresentadas pelos Deputados Wanderley Ávila -
falecimento da Sra. Judith dos Santos, ocorrido em 17/8/2000, em
Várzea da Palma; Elaine Matozinhos - falecimento do Sr. Tarcísio
José dos Santos e de sua neta Joana Gisa Soares, ocorrido em
14/8/2000, em Contagem; Mauri Torres - falecimento do Sr. Eduardo
de Oliveira Marliére, ocorrido em 20/8/2000, em São Paulo; e Maria
Olívia - falecimento da Sra. Geralda Teixeira Borges, ocorrido em
21/8/2000, em Japaraíba (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, 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 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
RIO SÃO FRANCISCO

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de julho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis,
Carlos Pimenta e Sebastião Costa, 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 Carlos Pimenta dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente passa à discussão e
votação de proposições da Comissão. O Deputado Carlos Pimenta
apresenta requerimento em que solicita seja prorrogado o prazo de
funcionamento da Comissão 30 dias, conforme acordo do Colégio de



rÁ

593
Líderes, em anexo. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Marco Régis, Presidente -Sebastião Costa - Carlos Pimenta.

ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Às dez horas do dia três de agosto de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, Adelmo
Carneiro Leão, Antônio Genaro e Bené Guedes, 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 Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das proposições a seguir relacionadas,
para as quais designou os seguintes relatores: Projetos de Lei n°s
1.083, 1.085, 1.086, 1.098, LilO, 1.111 e 1.11212000 - Deputado
Ermano Batista; 1.087, L090, 1.101 e 1.107/2000 - Deputado Antônio
Júlio; 1.082, 1.092, 1.096, 1.105, 1.108, 1.113 e 1.114/2000 -
Deputado Agostinho Silveira; 1.080, 1.081, 1.088, 1.097, 1.099, t109
e 1.11512000 - Deputado Bené Guedes; 1.093, 1-103, 1.104 e
1.10612000 - Deputado Antônio Genaro; 1.089, 1.094, 1.100 e
1.10112000 - Deputado Paulo Piau. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,

E pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei Complementar n°
3012000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Antônio

o Genaro) e dos Projetos de Lei n°s 268/99 e 1.05012000, ambos na
o forma do Substitutivo ri0 1, e 1.05612000 com a Emenda n° 1 (relator:
o Deputado Bené Guedes); 1.000, 1.046 com a Emenda n° 1 e

1.08412000 (relator: Deputado Antônio Genaro) e o parecer que
conclui	pela	inconstitucionalidade,	pela	ilegalidade e pela
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antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.07912000 (relator: Deputado
Adelmo Carneiro Leão, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei
n° 1.024/2000, que recebeu parecer concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
n° 1, teve sua discussão adiada em virtude de pedido de vista deferido
pela Presidência. Os Projetos de Lei n o

s 883, 1.005 e 1.055/2000 não
são apreciados em virtude de aprovação de requerimentos solicitando
suas retirada da pauta. Os Deputado Adelmo Carneiro Leão e Bené
Guedes deixam o recinto. Verificando a inexistência de "quorum" para
a continuidade dos trabalhos, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei n° 1.07912000 ao Plenário, para inclusão do parecer em
ordem do dia, agradece o comparecimento de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Bené Guedes

- Antônio Júlio.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE

Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Jorge Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, 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 presentes. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o depoimento
do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, ex-Diretor de Produção
Farmacêutica e de Imunobiológicos da Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -; da Sra. Elizabeth Catalan, ex-Coordenadora da Divisão de
Bromatologia, Toxicologia e Medicamentos do Instituto Otávio
Magalhães - IOM -; do Sr. Marco Aurélio Loureiro e da Sra. Iramir
Maria Santos, respectivamente, ex-Coordenador Administrativo e ex-
Auditora Chefe da FUNED. O Presidente solicita aos depoentes que
componham a Mesa dos trabalhos e presta esclarecimentos sobre o
funcionamento das CPIs. Com a palavra, os depoentes, cada um por
sua vez, se identificam e fazem suas colocações iniciais. Em seguida,
respondem a questões formuladas pelos membros da Comissão.
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Após a argüição, os depoentes encaminham documentos à
Presidência, que os recebe e determina que sejam anexados aos
autos. Não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita, o Presidente
agradece aos depoentes pelas informações prestadas à CPI e
suspende a reunião por alguns minutos para que eles possam se
retirar. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira apresenta requerimento em que postula seja
solicitado ao Presidente da FUNED que informe que produtos
compõem atualmente o estoque dessa Fundação, com a respectiva
quantidade; e o número de funcionários nela lotados. O Deputado
Rêmolo Aloise apresenta requerimentos em que pede sejam ouvidos
os responsáveis pela assinatura do Convênio n° 01112000, firmado
entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a FUNED; seja
solicitada a essa Agência informação sobre o depósito de
R$700.000,00, feito na conta corrente n° 11.070, da FUNED, no
Banco do Brasil, e posteriormente transferido para conta especifica do
Convênio n° 01112000, incluindo o nome do servidor, que autorizou o
referido depósito. Os Deputados Edson Rezende e Adelmo Carneiro
Leão apresentam, conjuntamente, requerimentos em que pedem seja
requisitada à FUNED cópia da relação dos funcionários lotados na
fábrica de medicamentos, com a justificação da contratação, quando
se tratar de contratos administrativos, e com a identificação do local
onde os funcionários prestam efetivamente serviço; seja requisitada à
FUNED cópia do processo que deu origem ao Convênio n°011/2000,
firmado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a referida
Fundação, e dos processos que deram origem às Dispensas de
Licitação n°s 03 e 03712000; seja solicitada à FUNED cópia do
processo referente à compra de Didanosina junto à Champion
Farmoquímica e à Dispensa de Licitação n° 026199, no valor de
R$6.396,00; de todos os contratos/convênios e dispensas de licitação
referentes à compra de biolarvicida da empresa Labiofan; de todos os
processos de dispensa de licitação e de contrato com o Laboratório
Neoquimica ocorridos nos últimos três anos; e do relatório da auditoria
solicitada pelo ex-Superintendente Francisco Rubió sobre o fluxo da
matéria-prima e de todo o material usado na fabricação de
medicamentos, da aquisição até a distribuição; seja solicitada ao
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Governador do Estado garantia funcional a todo servidor que se
dispuser a efetuar denúncias de irregularidades que sejam objeto
desta CPI, incluindo manutenção de direitos e vantagens,
permanência no cargo e proteção contra possíveis retaliações, como
mudança de lotação ou qualquer penalidade; e a revisão das recentes
demissões e destituições ocorridas na Secretaria da Saúde e em suas
fundações; e sejam ouvidos o Sr. Antônio e a Sra. Vênia Valéria
Marteleto, citados nesta reunião. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente informa que o
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Safa das Comissões, 23 de agosto de 2000-
Hely Tarqüinio. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Edson

Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Marco Régis - Marcelo Gonçalves.
ATA DA 443 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e três de agosto de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo,
Irani Barbosa, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Irani Barbosa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Ato contínuo, informa o
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que
foram distribuídas: Projeto de Lei n° 13/99, Deputado Rêmolo Aloise; e
Projeto de Lei n° 1037/2000, Deputado Márcio Cunha. Passa-se à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Rogério
Correia apresenta requerimento solicitando a inversão da pauta, para
que se aprecie em primeiro lugar o Projeto de Lei n° 880/2000.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Logo a seguir, o
Deputado Rogério Correia emite seu parecer, sobre o Projeto de Lei
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no 880/2000 no 2° turno, mediante o qual conclui pela aprovação
da matéria na forma do vencido em 1 1 turno. Após discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente suspende a
reunião até as 12h15min, para que o relator do Projeto de Lei
Complementar n° 17199 conclua seu parecer. Reabertos os trabalhos,
é novamente suspensa a reunião, até as 12h30min. Reiniciados os
trabalhos, o Presidente passa a palavra ao Deputado Irani Barbosa,
para que possa emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 17199, no 10 turno. Ato continuo, o Deputado Irani
Barbosa solicita a distribuição em avulso de seu parecer, o que é
concedido pelo Presidenta Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às
18h40min, para se apreciarem os pareceres sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 17199 e os Projetos de Lei n

o
s 1-043e 897/2000,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Irani Barbosa - Rêmolo Aloise - Olinto

Godinho - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°910/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei
em tela pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Pescadores e Amigos do Rio Machado - ASPARMA -, com sede no
Município de Machado.

Após a sua publicação, em 311312000, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar, conforme o disposto no art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos que norteiam a declaração de utilidade pública de

entidades estão disciplinados no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198.
Examinando a documentação que instrui o processo, constatamos

que a referida Associação atende às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do projeto que
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pretende outorgar-lhe o titulo declaratório.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°910/2000 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°957/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em análise
pretende seja dada a denominação de Maria Andrade Resende à
Escola Estadual do 2° Grau do Bairro Santa Amélia, no Município de
Belo Horizonte.

Publicado em 271412000, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame dá a denominação de Maria Andrade

Resende à Escola Estadual do 2 0 Grau do Bairro Santa Amélia, no
Município de Belo Horizonte.

A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da Constituição
Estadual, que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com
sanção do Governador, sobre bens de domínio público.

Além disso, a proposição está instruída em consonância com o
disposto na Lei n° 13.406, de 22112/99, que estabelece normas para a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público.

Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do projeto, que se
encontra de acordo com a legislação pertinente.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 0 da
proposição, para eliminar dados desnecessários, indicadores da
localização da entidada

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 95712000 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir
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EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica denominada Maria Andrade Resende a Escola

Estadual do 2 1 Grau do Bairro Santa Amélia, com sede no Município
de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.03512000
Comissão de Constituição e Justiça

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

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pinheiros
Altos, com sede no Município de Piranga.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 2717198, que estabelece

os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os
quais foram plenamente atendidos, conforme comprova a
documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade constante no projeto tem
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.

Diante disso, esclarecemos estarmos apresentando emenda tão-
somente para acrescentar a sigla á denominação da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.03512000 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 11  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Pinheiros. Altos - ACOPAS -, com sede no Município
de Piranga.".
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Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Bené

Guedes - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.04112000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Comunidade Kolping São José
Operário, com sede no Município de Boa Esperança.

A proposição foi publicada em 251512000 e a seguir encaminhada a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame é regida pela Lei n° 12.972, de 2717198, que

estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade
pública, os quais, no caso, foram plenamente atendidos.

Portanto, verifica-se que a aludida instituição tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos, sendo sua diretoria composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício
dos cargos que ocupam.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.041/2000
na forma proposta.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°22199

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em
exame institui o Programa Bolsa Familiar para a Educação, com o
objetivo de assegurar o acesso e a permanência na escola de
crianças com idade entre 7 e 14 anos completos, provenientes de
famílias de baixa renda.

A matéria foi encaminhada á Comissão de Constituição e Justiça,
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para exame de seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.
Vencido o prazo regimental para o pronunciamento dessa Comissão,
a matéria, a requerimento do autor, passou a esta Comissão para
receber, no 1 0 turno, parecer quanto ao mérito, nos termos do art 188,
c/c O art.102,Vl, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Dados apresentados pelo Governo brasileiro na Primeira Reunião de

Cúpula para o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague,
em 1998, informam a existência de cerca de 42 milhões de pobres no
País, o que representa, aproximadamente, 1/4 de sua população.

E um cenário preocupante, e que se torna potencialmente explosivo,
se considerarmos que, no extremo oposto, há um enorme percentual
da renda nacional concentrado nas mãos de menos de 5% da
população total.

Malgrado dados recentes venham apontando que, com o controle da
inflação, tem havido uma considerável melhoria na distribuição da
renda nacional, que se reflete nas condições de vida das camadas
mais pobres, o enfrentamento da pobreza absoluta continua sendo um
dos principais desafios a serem enfrentados pela administração
pública brasileira.

A idéia de garantia de renda mínima como medida de atenuação dos
efeitos da pobreza tem uma história longa, que passa pelas teorias
dos socialistas utópicos, e encontra abrigo no pensamento liberal, que
a interpreta como sendo uma forma de inclusão no mercado
consumidor de parcela da população em estado de privação
econômica. A renda mínima atuaria, portanto, como incremento à
produção e à circulação de riquezas.

Em suas diversas modalidades, programas fundamentados nessa
idéia foram ou vêm sendo adotados em muitos países de economia

o capitalista, entre os quais a Grã- Bretanha, a Bélgica e a Alemanha.
o	Nos Estados Unidos, encontramos, desde o Governo Nixon,

propostas como o Plano de Assistência à Família, que prevê
o restituição de parcela de imposto a cada família que não dispuser de
o uma renda anual mínima, além de outros programas como o EITC-

Earned Income Tax Credit -, ou Crédito Fiscal por Remuneração
Recebida, transformado em lei na administração de Gerald Ford e
expandido nos governos posteriores. Atualmente, são beneficiadas
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por esse programa cerca de 45 milhões de pessoas.

Na França, é concedido um complemento de renda a toda pessoa
maior de 25 anos que não disponha de 2.600 francos ( princípio dos
programas de renda mínima de inserção ); em Portugal e na Espanha,
estão em funcionamento programas de Renda Mínima de Inserção e
de Rendimento Familiar Mínimo.

No Brasil, o debate sistematizado sobre estratégias de combate à
pobreza, com ênfase na idéia da renda mínima de subsistência,
começou a ser realizado no início dos anos 90, quando surgiram
também os primeiros projetos de lei no Congresso Nacional e em
algumas Assembléias e Câmaras Legislativas.

Atualmente, os programas em funcionamento em alguns municípios
e Estados brasileiros, bem como a Lei Federal n° 9.533, de 10112197,
adotaram o modelo da Bolsa Familiar para a Educação, ou Bolsa-
Escola, que vincula a garantia de renda mínima à adoção de ações
sócio-educativas voltadas para a permanência na escola e o bom
aproveitamento escolar de crianças e adolescentes provenientes de
famílias de baixa renda.

Tais propostas partem do princípio de que, sendo grande o número
de crianças e adolescentes excluídos da escola fundamental pela
necessidade de contribuírem para a renda familiar, compete ao poder
público atrair esse contingente à sala de aula, compensando a família
com um valor pecuniário a título de complementação de renda. Dessa
forma, resgata-se a criança do trabalho precoce sem perda do
sustento básico de sua família.

Dados obtidos por meio do Diagnóstico Quantitativo da Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente indicam que cerca de 80% das crianças e adolescentes
em situação de risco social no Estado provêm de famílias que
dispõem, no máximo, de um salário mínimo "per capita" para a
manutenção de seus membros.

Em Minas Gerais, a idéia vem sendo posta em prática pelo Governo
Estadual, que instituiu, por meio do Decreto n° 40.327, de 23/3/99. o
Programa Bolsa-Escola, que atendeu, em uma primeira etapa, cerca
de 9 mil famílias carentes, em 19 municípios do vale do Jequitinhonha.

A proposição em exame pretende, portanto, assegurar a
continuidade de uma política que já vem sendo implementada,
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aperfeiçoando-a e ampliando seu alcance a toda a população que,
no Estado, se enquadre nos critérios estabelecidos.

O projeto, entretanto, padece de algumas imperfeições, entre as
quais avultam as relacionadas ao vício de iniciativa, à falta da
indicação da fonte de recursos para financiar o programa, que exige
um aporte financeiro altamente significativo, além de outras definições
que se fazem necessárias, entre as quais o prazo de vigência do
beneficio e a forma de articulação com os municípios-

0 primeiro problema seria contornável com a aplicação do art. 70 da
Constituição do Estado, o qual prevê a sanção tácita, caso o
Governador não argua o vício de iniciativa ou, conforme optamos,
dando à iniciativa parlamentar caráter autorizativo; quanto aos demais,
cabe-nos apresentar um substitutivo em que se detalham essas
questões.

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

22199 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Bolsa Familiar
para a Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa

Bolsa Familiar para a Educação, com o objetivo de garantir o acesso e
a freqüência à escola de crianças e adolescentes com idade entre
sete e quatorze anos completos que vivam em situação de risco e
cujas famílias se encontrem em precária condição financeira, nos
termos desta lei.

§ 1 1 - Considera-se em situação de risco a criança ou o adolescente
de até quatorze anos de idade que não tenha seus direitos básicos
atendidos pelas políticas sociais referentes à integridade física, moral,
social e educacional.

§ 21 - Consideram-se em precárias condições financeiras as famílias
cuja renda seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa.

§ 30 - Sem prejuízo do atendimento prioritário aos menores na faixa
etária de sete a quatorze anos, que devem ter assegurado seu direito
subjetivo à educação fundamental, poderão ser incluídas no Programa
as crianças na faixa etária de zero a seis anos, freqüentando
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regularmente instituições públicas de educação infantil, desde que
a Prefeitura Municipal convenente manifeste interesse, conforme
definido em convênio.

Art. 30 - O Programa atenderá, prioritariamente, os municípios mais
carentes, assim diagnosticados conforme os índices de
desenvolvimento humano apurados pela Fundação João Pinheiro,
estendendo-se, progressivamente, a todo o Estado.

Art. 41 - O Programa de que trata esta lei será desenvolvido pelo
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação.

§ 1° - Será constituída Comissão Executiva encarregada da
supervisão e da coordenação do Programa, composta por
representantes dos seguintes órgãos:

- Secretaria de Estado da Educação;
II - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente - SETASCAD;
III - Secretaria de Estado da Saúde;
IV - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V - Associação Mineira dos Municípios - AMAM.
§ 20 - As ações municipais que integram o Programa serão

desenvolvidas por meio de convênios firmados pelos órgãos
competentes do Estado e da Prefeitura Municipal interessada.
Ad. 50 - Sem prejuízo dos programas próprios, a serem

implementados pelos municípios, o apoio financeiro do Estado terá
por referência o limite mínimo de 50 UFIRs (cinqüenta unidades fiscais
de referência) por família, acrescido de 20 UFIRs (vinte unidades
fiscais de referência) por criança ou adolescente que se enquadrar
nos critérios estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - Quando se mostrar insuficiente para atender ao
objetivo que se propõe, o valor estabelecido no 'caput" deste artigo
poderá ser revisto pelo Governador do Estado, se as condições
financeiras do Estado o permitirem.

Art. 61 - Fará jus à bolsa de que trata esta lei a mãe ou, em sua falta,
o pai ou o responsável legal que detenha a posse e a guarda do
menor ou dos menores a serem beneficiados e que comprove o
cumprimento das seguintes condições:

- tenha todos os filhos ou dependentes menores, com idade entre
sete e quatorze anos, matriculados em escolas públicas, das redes
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estadual ou municipal, ou em cursos ou programas de educação
especial, se portadores de necessidades especiais, com freqüência
regular mínima de 90% (noventa por cento) das aulas do período
letivo corrente e aproveitamento escolar suficiente, definido pelos
critérios da legislação educacional em vigor;

II - resida no município por, pelo menos, três anos, e, no Estado, por
cinco anos, quando pleitear o benefício;

III - tenha renda "per capita" familiar mensal de até meio salário
mínimo;

IV - esteja inscrito em programa de emprego, melhoria de renda ou
qualificação profissional oferecido pelo poder público estadual ou
municipal.

§ 1° - Os benefícios do Programa serão concedidos a cada família
pelo período máximo de dois anos, prorrogável por mais um ano, nos
termos da regulamentação desta lei.

§ 2° - Será excluída do Programa a família que, comprovada mente,
não cumprir qualquer das condições estabelecidas nesta lei.

§ 31 - Sujeita-se às penalidades cabíveis o responsável por
recebimento ou por concessão ilícita do benefício, obrigando-se o
transgressor ao ressarcimento integral da importância indevidamente
recebida.

Art. 71 - Os recursos financeiros necessários à implantação e
manutenção do Programa serão previstos no orçamento estadual,
podendo ser acrescidos por doações e outras formas de colaboração
oferecidas por entidades e instituições interessadas em apoiar a ação
do poder público.

Art. 80 - Será constituído o Fundo Bolsa-Escola, com a finalidade
exclusiva de prover e administrar recursos para o Programa criado
nesta lei.

Art. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Erniano

Batista.
PARECER PARA 0 1' TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 30/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto em epígrafe visa
a conceder a servidor de nível médio do Quadro do Magistério Público
do Estado Autorização Especial para freqüentar curso de licenciatura
plena", atualmente denominado curso de graduação.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma do Substitutivo n 0 1, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer de 1 0 turno, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre lembrar que a expressão "curso de licenciatura

plena" já não consta na legislação vigente sobre educação superior. O
curso a que se refere a proposta em pauta corresponde ao curso de
graduação, como passaremos a denominá-lo, previsto na Lei Federal
n° 9.394, de 1996, - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDBEN.

De acordo com o art. 44, II, dessa lei, os cursos de graduação,
integrantes do nível superior da educação, são abertos a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido
classificados em processo seletivo.

A mesma lei estabelece, no art. 67,11, que "os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério público", "aperfeiçoamento profissional
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado".

No art. 63, 1, a LDBEN dispõe que "os institutos superiores de
educação manterão cursos formadores de profissionais para a
educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à
formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras
séries do ensino fundamental".

No ad. 67, IV, a Lei n° 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do
Pessoal do Magistério Público do Estado, define Autorização Especial
como "o afastamento temporário do professor ou do especialista de
educação do exercício das respectivas atribuições para o
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desempenho de encargos especiais ou aperfeiçoamento
pedagógico. No art. 90, a mesma lei relaciona os critérios a serem
observados na concessão da Autorização Especial.

Ao confronto dos diplomas legais supracitados, percebe-se que a
proposição em pauta guarda sintonia com os objetivos das leis
educacionais.

Cumpre, no entanto, observar que o projeto de lei em epígrafe
contém vício de iniciativa, já que, segundo o art. 66, li, "c", da
Constituição Estadual de 1989, o regime jurídico dos servidores
públicos dos órgãos da administração direta é matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado. Além disso, o art. 90, XIV, da
Carta Estadual estabelece ser competência privativa do Governador
do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade
do Poder Executivo.

Todavia, o § 21 do art. 70 da Constituição Estadual dispõe que a
sanção expressa ou tácita terá o poder de suprir o vício de iniciativa e
tornar válida a lei que se originar da proposta em pauta.

A respeito do art. 90 da Lei n° 7.109, que o Substitutivo n° 1,
proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, pretende ampliar,
cumpre informar que o citado artigo já inclui o inciso V, o que exige
alteração do substitutivo.

Assim como o projeto de lei complementar em questão, também o
Substitutivo n° 1 se refere ao curso de graduação como curso de
licenciatura plena, o que requer seja feita outra correção, conforme o
explicitado no início da fundamentação deste parecer.

Em nosso entender, também a ementa apresentada no substitutivo
merece alteração, a fim de que lhe seja conferida maior objetividade.

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

Complementar n° 30/2000 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n°
a 1 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
a	Substitua-se no art 1 0 do Substitutivo n° 1 a expressão "V -
o freqüentar curso de licenciatura plena" pela expressão VI - freqüentar
o curso de graduação".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Sebastião Costa. Presidente - Eduardo Brandão - Ermano Batista.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°640/99

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos
no Estado.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Cabe
agora a esta Comissão emitir parecer sobre a proposição, em
conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art.102, XIV, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise propõe uma política estadual de

desenvolvimento do esporte baseada na concessão de incentivos
fiscais a contribuintes que apoiarem financeiramente projetos
esportivos.

Programas de incentivo fiscal direcionados ao apoio a projetos
socioesportivos têm sido desenvolvidos com sucesso por algumas
administrações municipais. Em nível estadual, apenas o Estado do
Amazonas adota atualmente uma legislação dessa natureza.

De fato, os resultados colhidos em experiências desenvolvidas em
capitais como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro reafirmam a
possibilidade de se criarem instrumentos de interferência positiva nos
quadros sociais das comunidades por meio do incentivo à prática
esportiva, ao lazer e à recreação, que são, notadamente, formas
eficientes de inserção social e de promoção da cidadania-

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

Nos setores mais carentes da população, 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
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psíquica, afastando-se das drogas e da criminalidade.

Enfim, não é necessário citar todos os benefícios que o esporte
pode proporcionar à sociedade. 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 interesses em
prol da democratização dessa prática no âmbito do Estado.

O "marketing" esportivo está em evidência, e o incentivo à
participação da iniciativa privada na promoção do esporte
representará, com certeza, um incremento considerável no
desenvolvimento do desporto no Estado.

Os resultados mais significativos da implementação das medidas de
incentivo poderão ser sentidos na ampliação do acesso das classes
menos favorecidas ao desporto, como forma de se reduzirem os
riscos de exclusão de adolescentes e jovens; no descobrimento de
talentos individuais e na sua conseqüente profissionalização; no
aprimoramento do desempenho do atleta mineiro em competições
nacionais e internacionais; na difusão do desporto educacional como
forma de desenvolvimento integral e formação da cidadania e do
desporto de participação e de rendimento, como fator estratégico para
a integração social, entre outros benefícios.

A proposição em tela foi amplamente discutida pelos setores
interessados, em audiência pública realizada nesta Casa Legislativa,
na qual os participantes ressaltaram a importância da implementação
de uma lei de incentivo ao desenvolvimento do esporte mineiro. Os
pontos mais relevantes do debate ativeram-se a questões como a
necessidade de se fomentar a prática da educação física nas escolas,
que se têm, pouco a pouco, afastado da cultura esportiva no
desenvolvimento integral da criança; a importância do esporte e da
educação física na promoção da saúde, em meio ao crescente
sedentarismo entre crianças e jovens; a contribuição dos clubes e das
entidades organizadas para a difusão do desporto e a necessidade de
se auferirem recursos para que ampliem as suas atividades; a
importância de se criarem formas de se envolverem os setores mais
carentes da população na prática esportiva como meio de inclusão
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social, de combate à violência e às drogas, etc.

Apresentamos as Emendas n°s 1 a 5, visando a adequar o projeto
tanto no aspecto técnico como no de conteúdo, conforme
elucidaremos a seguir.

A Emenda n° 1 propõe uma correção técnica, uma vez que o termo
"modalidades", na linguagem esportiva, se refere, especificamente,
aos variados tipos de atividades esportivas, como futebol, vôlei, tênis,
etc.

A Emenda n° 2 propõe uma alteração no inciso 1 do-art. 40, com o
intuito de explicitar a abrangência da expressão "desporto
educacional", cuja prática não se restringe ao âmbito escolar, como foi
interpretado pelos participantes da audiência pública, mas pode ser
promovido por quaisquer entidades que tenham interesse em
desenvolver atividades que visem à formação do indivíduo para a
cidadania.

A Emenda n° 3 visa, primeiramente, a harmonizar os objetivos da
proposição aos preceitos constitucionais do Estado, que orientam, no
art. 18, inciso 1, a concentração de esforços do poder público na
promoção prioritária do desporto educacional. Não seria condizente
com os princípios insertos na Constituição do Estado reservar ao
desporto educacional um percentual do montante de recursos inferior
ao dos outros segmentos desportivos. Dessa forma, elevamos de 20%
para 30% o percentual para o desporto educacional, reduzindo em 5%
a percentagem reservada ao desporto de participação e ao desporto
de rendimento. Em segundo lugar, suprimimos a reserva de 30% para
o futebol amador do percentual destinado ao desporto de rendimento.
A medida reflete uma reivindicação unânime dos participantes da
audiência pública, que nos parece bem fundamentada, pois o futebol,
por ser um esporte bastante popular e contar com maior adesão e
divulgação no Pais, já possui uma estrutura mais consolidada que as
outras modalidades esportivas. For isso, tal privilégio não se
justificaria.

• Emenda n°4 atualiza a vigência dos incisos do art. 61.
• Emenda n°5 pretende suprimir o inciso III do art. 10, por entender

que esse dispositivo, cabível na Lei de Incentivo à Cultura, não é
adequado à matéria tratada na proposição em análise, tendo em vista
a inexistência, na estrutura do Estado, de pessoa jurídica com as
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características descritas no referido inciso.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 640199,

no 10 turno, com as Emendas n°s 1 a 5, que apresentamos a seguir.
EMENDA N° 1

Substitua-se no "caput" do art. 4 0 a expressão 'modalidades
esportivas" por "segmentos esportivos".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso 1 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4°- ...............................................

- desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino como
atividade curricular e em formas assistemáticas de educação,
promovido por entidades não integrantes dos referidos sistemas, com
a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a
sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer,
evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus
praticantes.".

EMENDA N°3
Dê-se aos incisos 1, II e III do art. 50 a seguinte redação:
"Art F°--

- 30% (trinta por cento) para o desporto educacional;
II - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo

60% (sessenta por cento) destes para os programas de cunho social
que beneficiem a população carente;

III - 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento;".
EMENDA N°4

Substituam-se, nos incisos 1, II e III do art. 6°, os termos "exercício
de 2000", "exercício de 2001" e "exercício de 2002", respectivamente,
por "exercício de 2001, "exercício de 2002" e "exercício de 2003".

EMENDA N°5
Suprima-se o inciso III do art. 10.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.

o	Sebastião Costa, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo
o Brandão.

PARECER PARIA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°883/2000
-c
	 Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em

epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Maripá de Minas o imóvel que especifica.

Publicado em 2513/2000, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do disposto no art. 188. c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a doar o

imóvel que menciona ao Município de Maripá de Minas.-
A necessária autorização legislativa, determinada por preceitos de

natureza constitucional e administrativa, vem atender ao disposto no
art. 18 da Constituição do Estado e na Lei Federal n° 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.

O processo está corretamente instruído com a documentação
pertinente, inclusive com a cópia da certidão de registro do imóvel,
identificando-se, assim, o bem objeto da transação.

Entretanto, consultada a respeito da referida doação, a Secretaria de
Recursos Humanos e Administração informou-nos que o imóvel já foi
transferido para o Município de Maripá de Minas, em atendimento à
Lei n° 13.185, de 2011199, conforme escritura lavrada no livro n° 6331\1,
â fis. 88 V°, em 7/12/99, no Cartório do 10 0 Oficio de Notas de Belo
Horizonte.

Diante dessa informação, não nos aflgurá correta a continuidade de
tramitação do processo.

Conclusão
Em face do exposto,	concluímos	pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 883/2000.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Bené Guedes.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 897/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a higiene bucal nas escolas de ensino fundamental e dá
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outras providências.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Saúde perdeu o prazo para emissão de seu parecer,
quanto ao mérito.

Cabe agora esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em comento determina o fornecimento, pelo Estado,

de material de higiene bucal aos alunos do ensino fundamental das
escolas públicas estaduais.

A cárie é um dos principais problemas do ponto de vista da saúde
bucal, e diversos estudos têm demonstrado que sua incidência é
maior nas classes sociais mais baixas. A proposição em comento tem
o mérito de incrementar as ações educativas e preventivas, pois
historicamente tem sido observada a ineficiência do tratamento
sintomático da cárie. O objetivo fundamental da proposição em
exame, cuja relevância destacamos, é desenvolver nos estudantes o
cuidado com a saúde bucal, por meio de métodos educativos e do
fornecimento do material que, muitas vezes, é inacessível às classes
menos favorecidas.

A lei estadual que dispõe sobre a prevenção da cárie, da doença
periodontal e do câncer bucal estabelece que o Estado dará incentivo
a algumas medidas preventivas e que assegurará ações necessárias
para diagnóstico e tratamento do câncer periodontal. Observamos,
portanto, que não há dispositivos que proponham, de maneira prática,
o ensino da técnica de escovação e o fornecimento do material, sem o

:	qual a prevenção não se pode concretizar.
Embora concordemos em grande parte com as observações feitas

t pela Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que o
Substitutivo n° 1, por ela apresentado, retirou o caráter pragmático da
proposição original. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo n° 2,
com o intuito de dar a devida ênfase à prevenção e de tornar as
medidas mais objetivas, garantindo a aplicabilidade da norma jurídica

'	que resultará do projeto.
Acrescente-se que o substitutivo por nós apresentado visa a
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assegurar o caráter permanente do programa e o
comprometimento do poder público com a incorporação de hábitos
preventivos na prática da saúde pública.

Do ponto de vista financeiro, existem recursos no orçamento do
Estado para a implementação do programa.

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

89712000, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão da
Constituição e Justiça.

Substitutivo n° 2
Institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de ensino

fundamental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Higiene Bucal, a ser

desenvolvido junto aos alunos do ensino fundamental nas escolas
públicas estaduais.

Art.21 - O Programa, a ser desenvolvido em caráter permanente, terá
os seguintes objetivos:

- reduzir o índice de problemas dentários na população do Estado;
II - promover o hábito da higienização bucal diária entre os alunos;
:11 - ensinar a técnica correta de escovação e o uso regular do fio

dental.
Art. 3 0 - Os objetivos previstos no art. 2° serão efetivados por meio

de:
- palestras, debates, distribuição de impressos educativos, exibição

de filmes e exposições práticas;
II - fornecimento dos materiais necessários à realização regular da

higiene bucal, principalmente escovas, pastas e fios dentais;
III - outros procedimentos cabíveis.
Art. 40 - O Estado oferecerá cooperação técnica e financeira aos

municípios que implementarem as medidas estabelecidas nesta lei.
ArL 50 - As ações governamentais para a implementação do

Programa a que se refere esta lei poderão ser desenvolvidas em
parceria com empresas privadas e com organizações não
governamentais, conforme regulamento.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
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conta de:

- recursos orçamentários das Secretarias de Estado da Saúde e da
Educação;

II - doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

III - outras fontes.
Art. 71 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento

e vinte dias contados da data de sua publicação.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99212000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Edson Rezende, dispõe
sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados à educação.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constituciona lida de e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 102, VI, c/c o art. 182, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a garantir a divulgação anual, no

diário oficial do Estado, de demonstrativos do montante dos recursos
financeiros destinados à educação no Estado, assim como de sua
origem e aplicação. Garante, ainda, aos membros dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - o
acesso ao Sistema Integrado Administrativo e Financeiro - SIAFI -;
determina que o Estado divulgará, no diário oficial, o valor mínimo de
referência por aluno do FUNDEF e fixa o prazo para tal.

Em sucinta e objetiva justificação, o autor da proposição demonstra
a importância da transparência quanto à origem e à aplicação dos
recursos financeiros destinados à educação, condição básica para a
consolidação de sua gestão democrática.
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No cotejo de algumas normas do ordenamento jurídico

educacional, tais como a Constituição Federal (arts. 212 e 213), a
Constituição Estadual (arts. 201 e 202, § 3° do art. 74 e § 1 1 do art.
157), a Lei Federal n° 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBEN - (arts. 68 a 77), a Lei Federal n° 9.424,
de 1996, que instituiu o FUNDEF (art. 5 0 , § 10  20 do ad. 61), a Lei n°
12.768, de 1998, que dispõe sobre a descentralização do ensino, por
cooperação, entre Estados e municípios (ads. 1 0 a 50), e a Lei n°
13.496, de 2000, que dispõe sobre a criação do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAR - (art. 1°, inciso 1 do art. 2 0 , inciso III
do art. 30), constata-se a preocupação do legislador não só em
assegurar os recursos necessários ao alcance das metas qualitativas
e quantitativas da educação, mas também em tornar disponíveis à
população informações sobre a execução financeira e orçamentária
do Estada No inciso 1 de seu art. 2 0 , a Lei no 13.496 chega ao detalhe
de definir como um dos objetivos básicos do SIAFI oferecer à
população relatórios sucintos, em linguagem acessível, sobre a
situação econômico-financeira do Estado".

Deve-se considerar, entretanto, que as evidências indicam a
existência de uma enorme distância entre os recursos públicos
legalmente destinados à educação e o que nela é efetivamente gasto.
Distorções, desvios e desperdício de verbas, de difícil controle e
fiscalização, evidenciam a cada dia a necessidade de uma gestão
mais eficiente e eficaz dos recursos públicos.

Demandando política específica, a gestão eficiente e eficaz dos
recursos disponíveis supõe uma gestão democrática, especialmente
no nível das escolas, não só por meio da participação dos colegiados
e da comunidade em geral, mas também envolvendo conselhos
estaduais e municipais, que assegurem a fiscalização da origem e a
destinação adequada desses recursos.

Claro está que uma sociedade bem informada será mais vigilante e
exigente em relação às políticas e programas dos diversos níveis de
governo.

O projeto de lei em questão busca implementar mecanismos que,
além de prestar as informações necessárias, facilitem ao cidadão a
fiscalização e o controle sobre a origem e aplicação dos percentuais
destinados à educação.
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Observe-se que a divulgação sistemática proposta cumpriria o
papel de tornar mais transparentes as ações educacionais dos
Governos Federal, Estadual e Municipais. Possibilitaria também ao
cidadão exercer seu direito de ser permanentemente informado sobre
o desempenho do sistema educacional e lhe daria melhores
condições de atuar efetivamente para que este atinja a excelência.

Cumpre lembrar que, conforme brilhante parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a maioria dos objetivos do projeto de lei já está
devidamente disciplinada na legislação vigente.

O Substitutivo n° 1, proposto pela citada Comissão, trata de
aspectos ainda não disciplinados legalmente, anexando-os a comando
legal já existente, "objetivando as vantagens da consolidação legal" e
"conservando o conteúdo inovador do projeto", nos termos do citado
parecer.

Conclusão
Feias razões apresentadas, somos pela aprovação de Projeto de Lei

99212000 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Sebastião Costa, Presidente e relator - Eduardo Brandão - Ermano

Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.07812000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, a proposição em epígrafe visa
a proibir o lançamento do nome de mutuário em atraso com
prestações do Sistema Financeiro de Habitação no cadastro dos
serviços de proteção ao crédito.

Publicado no Diário Oficial do dia 8/6/2000, o Projeto de Lei n°
1.078/2000 foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto em exame veio a esta Comissão para receber parecer
conclusivo acerca de sua constitucional idade, legalidade e
juridicidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo proteger o cidadão

que, porventura, não puder quitar as prestações da casa própria
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adquirida mediante o ingresso no Sistema Financeiro de
Habitação, não permitindo a inclusão de seu nome no Sistema de
Proteção ao Crédito - SPC. As intenções do autor são as melhores
possíveis: os financiamentos para a aquisição de um imóvel
comprometem parcela significativa do orçamento familiar por um longo
período. Ocorre que, no contexto da globalização da economia, a crise
do mercado de trabalho e a redução dos salários impõem aos
indivíduos a necessidade de suspenderem temporariamente o
pagamento das referidas prestações até que reencontrem o equilíbrio
entre sua receita e suas despesas.

A inclusão do nome no SPC coloca a pessoa em situação
embaraçosa perante o mercado, embora a dívida que tenha no
Sistema Financeiro de Habitação seja absolutamente diferente
daquelas que pretende assumir no comércio, uma vez que, em regra,
aquela tem duração de muitos anos, enquanto estas são fixadas em
meses, raramente ultrapassando o prazo de um ano.

Resta saber se o Estado federado tem competência legislativa para
disciplinar a matéria.

Os bancos de dados e de cadastros de consumidores têm caráter
público, de acordo com o que dispõe o § 40 do art. 43 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990). In verbis":

"Art. 43- ...............................................................
§ 40 - Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados
entidades de caráter público".

Não poderia ser outra a orientação da legislação federal, pois, afinal,
os dados constantes nesses bancos e cadastros são determinantes
na vida do consumidor, que, diariamente, estabelece vínculos
comerciais, muitas vezes, visando à aquisição de bens e serviços
indispensáveis para assegurar uma vida digna para si e sua família.
Esses bancos podem ser consultados por uma infinidade de
estabelecimentos comerciais, não sendo, por conseguinte, um
instrumento de natureza particular, acessível apenas a seus autores.
O papel dessas instituições é, portanto, determinante na sociedade de
consumo.

Em decorrência da natureza e do papel social dos bancos de dados
de consumidores, a matéria é objeto de regulamentação estatal,
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conforme dispõe o art. 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal:

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

V - produção e consumo;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico".

Observando-se a competência legislativa concorrente, cabe à União
fixar as normas gerais, podendo os Estados complementá-las. No
exercício de sua competência constitucional, a União promulgou o
Código de Defesa do Consumidor, devendo os Estados membros
complementar as regras estabelecidas nesse diploma legal.

O projeto em exame, visando a evitar um dano ao consumidor
decorrente da inclusão de seu nome nos serviços de proteção ao
crédito, está, precisamente, suplementando a legislação federal que
regulamenta a matéria. Sendo assim, não há como não reconhecer a
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Merece reparos, contudo, para se adequar aos mandamentos da
técnica legislativa. Se a competência estadual é suplementar, por
força do § 20 do art. 24 da Constituição Federal, o cumprimento da lei
federal independe da imposição de norma estadual, razão pela qual,
para adequar o projeto à técnica legislativa, retiramos a primeira parte
do art. 1 0, abaixo destacada:

"Art. 1° - Sêm prejuízo das limitações impostas pelo art. 43 da Lei
Federal n° 8.078190, é vedado aos bancos de dados de serviços de
proteção ao crédito cadastrarem e veicularem informações sobre
débitos de mutuários, relativos a contratos de financiamento
imobiliário firmados com instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro da Habitação -SFH".

Ademais, se os serviços de proteção ao crédito não irão cadastrar
informações sobre mutuários do Sistema Financeiro da Habitação,
não se aplicarão ao caso as regras contidas no art. 43 do Código de
Defesa do Consumidor. Por esse motivo, apresentamos a Emenda n°

t 1 ao final apresentada.
O art. 30 do projeto estabelece a competência dos órgãos de defesa

do consumidor, na forma do decreto que menciona, para aplicar a

ao

1
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penalidade prevista. Esse dispositivo deve ser substituído por dois
motivos: a) a lei deve fixar com precisão a competência para a
aplicação da multa, de forma a assegurar a racionalidade da ação
administrativa e possibilitar o exercício da ampla defesa da entidade
multada, que é direito fundamental assegurado pelo inciso LV do art.
5 0 da Constituição Federal; b) ademais, a lei não deve fazer remissão
a decretos, cuja alteração ocorre ao arbítrio do Chefe do Executivo e à
margem do processo legislativo. Sendo assim, propomos, pela
Emenda n° 2, seja estabelecida ao Programa Estadual de Defesa do
Consumidor - PROCON -, órgão integrante do Ministério Público
Estadual, na forma da Lei Complementar n° 20, de 22/7/91,
competência para aplicar a multa devida pelo descumprimento da lei
em questão.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade,

legalidade do Projeto de Lei n° 1.078/2000 com as Emendas n°s 1 e 2,
que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 1 - E vedado aos bancos de dados de serviços de proteção ao

crédito cadastrar e veicular informações sobre débitos de mutuários,
relativos a contratos de financiamento imobiliário firmados com
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação - SFH.".

EMENDA N° 2
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° - Compete ao Programa Estadual de Proteção ao

Consumidor - PROCON - aplicar a penalidade prevista nesta lei.".
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Bené

Guedes - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.090/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto em epígrafe
altera a redação do inciso V do art. 20 da Lei n° 13.449, de 10/1/2000.

Publicada no Diário do Legislativo de 16/6/2000, foi a proposição
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos	examinar	os	aspectos	de	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.09012000 visa a incentivar o desenvolvimento

dos Municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo, incluindo-os, devido
a sua localização geográfica, nos objetivos da Lei n° 13.449/2000, que
cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá
outras providências. A bem da verdade, a proposição procura
contemplar expressamente os citados municípios no Programa, com
as mesmas condições privilegiadas previstas para os Municípios de
Lagoa Santa e Confins, que, segundo a legislação em vigor, devem
receber tratamento especial com vistas à instalação de empresas
dedicadas às atividades de comércio exterior, cargas e serviços e
outras complementares a essas.

Ao examinar o Projeto de Lei n° 533199, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, convertido na supracitada lei, esta Comissão não detectou
óbice jurídico à iniciativa parlamentar, tanto nos aspectos materiais
quanto formais. As mesmas razões podem ser evocadas para o
projeto de lei em estudo, que está em consonância com o disposto
nos arts. 23, X, e 170, VII e VIII, da Constituição Federal e nos arts.
61, XVII, XVIII e XIX, e 65, "caput", c/c õ art. 66, da Constituição
Estadual, que determinam ao poder público combater as causas da
pobreza, promover a integração social dos setores desfavorecidos,
reduzir as desigualdades regionais e sociais e criar empregos e renda,

1 além de disporem sobre as regras de iniciativa para a deflagração do
processo legislativo.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.090/2000.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Bené Guedes.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.09212000
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

visa a alterar a Lei n° 2.764, de 30/12162, que dispõe sobre a divisão
administrativa do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/6/2000, o projeto foi
preliminarmente distribuído a esta Comissão para ser submetido a
exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende alterar a denominação do

Município de Itabirinha de Mantena para Itabirinha.
A modificação de topônimo municipal é regida pelo art. 168 da

Constituição do Estado e pelo art. 31 da Lei Complementar n° 37. de
1813195, com a redação da Lei Complementar n° 39, de 2316195, que
dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o dc. membramento
de municípios e dá outras providências.

Conforme preceitua o referido dispositivo constitucional, o topônimo
pode ser alterado por lei estadual, desde que a medida seja objeto de
resolução da Câmara Municipal, aprovada, no mínimo, por dois terços
de seus membros, e conte com a aprovação da população
interessada, aferida mediante plebiscito, com manifestação favorável,
no mínimo, da metade dos respectivos eleitores.

A Lei Complementar n° 37 acrescenta, ainda, as seguintes
exigências: a escolha de topônimo deverá respeitar a tradição
histórico-cultural da localidade; não serão utilizados nomes de
pessoas vivas nem designações de datas; não serão utilizados
topônimos já existentes no País.

A solicitação de alteração do topônimo dirigida à Assembléia
Legislativa deverá ser instruída com informação fornecida pelo
Instituto de Geociéncias Aplicadas - IGA - quanto à inexistência de
topônimo análogo no País.

No caso em foco, o primeiro requisito posto pelo art. 168 da
Constituição do Estado foi cumprido, conforme a cópia enviada da
Resolução n°110/05, da Câmara Municipal.

O segundo requisito também se acha devidamente comprovado por
meio do Ofício n° 97/99, expedido pelo Juiz Eleitoral da 169 Zona
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Eleitoral de Mantena, que informa ao Presidente desta Casa o s
resultado do plebiscito realizado na localidade, em 3110/99,
verificando-se que, do total de 7.566 eleitores, 4.618 compareceram e
3.590 manifestaram-se de forma favorável à alteração do topônimo.

No que se refere ao universo que deve ser admitido ao pleito, o
inciso II do art. 168 é explícito ao identificá-lo com a população
interessada, no caso, os cidadãos do município no gozo da plenitude
de seus direitos políticos.

Pelo ofício acima citado, depreende-se que foi dada a todos os
cidadãos do município no gozo da plenitude de seus direitos políticos
a oportunidade de se manifestar nas urnas.

Uma outra questão se refere ao método de apuração da vontade da
população diretamente interessada.

A Lei n° 9.709, de 18111198, que regulamenta a execução do
disposto nos incisos 1, II e III do art. 14 da Constituição Federal,
dispositivos esses concernentes ao plebiscito, ao referendo e à
iniciativa popular prescreve, no art. 70 , que " a vontade popular se
aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da
população consultada".

As expressões "que se manifestar" e " população consultada"
espancam qualquer dúvida de que o resultado da consulta popular
será favorável à mudança de topônimo se esta última contar com o
voto favorável da metade mais um dos votantes. Em reforço a essa
tese vem o art. 10 da norma federal acima citada:

"Art. 10 - O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da
presente lei. será considerado aprovado ou rejeitado por maioria
simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal
Superior Eleitoral".

Com efeito, se a expressão "aprovação da população interessada,
em plebiscito, com manifestação favorável, no mínimo, da metade dos
respectivos eleitores", prevista no inciso II do art. 168 da Cada
mineira, exige interpretação de forma a compatibilizá-la com a
legislação federal que rege a realização de plebiscitos, ela há de ser
balizada pelos parâmetros traçados na Lei Federal n°9.709, de 1998.

Destarte, a expressão "metade dos eleitores" contida no inciso II do
art. 168 da Cada Estadual comporta uma única interpretação: "metade
dos eleitores participantes do plebiscito".
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Fica, portanto, afastada qualquer pretensão de se dar ao

comando em análise o sentido restritivo de maioria qualificada ou
metade do eleitorado inscrito.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.09212000.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Júlio - Bené Guedes.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.093/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a divulgação anual dos nomes das pessoas que se
destacarem no descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/6/2000, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para ser apreciada quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em observância ao
que determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise determina que a "Agência Procon

Assembléia" elabore e divulgue, anualmente, a lista das dez pessoas
físicas ou jurídicas que mais descumprirem as normas de proteção e
defesa do consumidor.

A Decisão da Mesa de 7/7/94, incluiu, entre as ações prioritárias a
serem executadas no âmbito do Poder, a "implantação do Centro de
Atendimento ao Cidadão - CAC -, com o objetivo de prestar
informações de natureza técnica, institucional e de interesse imediato
da população". A Decisão da Mesa de 612/97 regulamentou o
funcionamento do aludido Centro, incluindo, entre os serviços a serem
oferecidos por ele ao público em geral e instituições, "o atendimento e
a orientação ao consumidor acerca de seus direitos e deveres à luz da
legislação, bem como o desenvolvimento de políticas educativas
pertinentes".

A realidade que a proposição em exame denomina "Agência Procon
Assembléia" tem a natureza de um serviço oferecido ao público pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e operacionalizado
pelo CAC. Nessa condição, os instrumentos formais aptos a dar-lhe
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normas de funcionamento e definir-lhe atribuições são a resolução,
a deliberação da Mesa e a decisão da Mesa.

Lê-se, no art. 66 da Cada Estadual:
"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras

previstas nesta Constituição:
- da Mesa da Assembléia:

d) o regulamento geral, que disporá sobre a organização da
Secretaria da Assembléia Legislativa, seu funcionamento, sua policia,
criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função,
regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos ads. 24, § 1 0 e20, e 32:".

Dispor sobre a organização de uma instituição inclui a determinação
das competências e das atribuições de seus órgãos. Por isso, o
projeto de lei que é objeto do presente parecer, quando objetiva
atribuir uma tarefa ao Centro de Atendimento ao Cidadão, para ser
desempenhada por meio do Serviço de Atendimento e Orientação ao
Consumidor, invade matéria de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia, dando abrigo a vício de inconstitucionalidade.

Entretanto, a proposição visa a instituir um valioso instrumento para
coibir abusos e garantir relações de consumo mais conformes à
justiça e ao direito. A Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor já determina, em seu
art. 44, que "os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão
cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e
anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou
não pelo fornecedor", O § 1° do mesmo dispositivo faculta o acesso às
informações constantes nos referidos cadastros para orientação e
consulta por qualquer interessado. Por isso, com o objetivo de corrigir
o problema mencionado no parágrafo anterior, apresentamos o
substitutivo que integra nossa conclusão.

o
	 Conclusão
o Por essas razões, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 109312000
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a elaboração e a divulgação da lista de fornecedores
que mais descumprem as normas de proteção e defesa do
consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - Os órgãos da administração pública estadual integrantes do

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - elaborarão,
conjuntamente, sem prejuízo do que dispõe o art. 44 do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, lista contendo o nome dos dez
fornecedores objeto do maior número de reclamações fundamentadas
e não atendidas.

§ 1 1 - Para o cumprimento do disposto no "caput", o Estado poderá
celebrar convênios de colaboração com entidades privadas de defesa
do consumidor integrantes do SNDC.

§ 20 - A lista de que trata o "caput" será divulgada anualmente, no
Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março.

§ 31 - A lista de que trata o "caput" será elaborada tendo como
referência o ano civil imediatamente anterior ao de sua divulgação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Antônio Júlio - Bené Guedes - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.109/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto em exame cria o
Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao Artesanato - Pró-Arte.

Publicada em 271612000, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 215 da Constituição da República determina que "o Estado

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais".
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Por seu turno, o § l O do referido artigo dispõe que 'o Estado

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatôrio nacional".

A vista do comando constitucional, cabe ao Executivo a
implementação de programas voltados para a consecução do disposto
nos mencionados dispositivos da Lei Maior, os quais referem-se
também ao artesanato e ao folclore, visto que tais atividades possuem
inequívoco caráter cultural. Nesse passo, cumpre salientar que a
instituição de programas de cunho social se insere no rol de
atribuições típicas do Poder Executivo, pois trata-se de iniciativas que
contemplam ações concretas voltadas para o interesse público e cuja
implementação deve obedecer a disponibilidades orçamentárias
previamente discriminadas.

Assim, da análise das disposições contidas no projeto, vemos que
estas consubstanciam ações como o apoio à produção artesanal e de
obras de arte, a formação e o aperfeiçoamento de artesãos, a
divulgação de regiões produtoras de artesanato e a promoção de
festas comemorativas, feiras e eventos, a criação de espaços para
exposições e vendas da produção artesanal, o apoio a organizações
autônomas e cooperativas de artesãos e grupos folclóricos, a criação
do Museu Mineiro do Folclore e do Artesanato. Trata-se, pois, de um
conjunto de iniciativas que configuram um programa institucional
típico, para cuja implementação faz-se necessária a correspondente
previsão orçamentária. A proposição, portanto, esbarra no óbice
constitucional representado pelo disposto no art. 161, 1, da Carta
Estadual, que veda expressamente o início de programa ou projeto
não incluído na lei orçamentária anual.

Conclusão
Em face do exposto,	concluímos	pela antijuridicidade,

inconstituciona[idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.109/2000.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.04312000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

2
o
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em

epígrafe altera a pensão especial de que trata a Lei n° 11.732, de
30/12194, concedida a Deputados cassados, e concede-lhes
indenização. No 10 turno, foi a proposição aprovada na sua forma
original.

Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 20
turno.

Fundamentação
Os Deputados Clodesmidt Riani, José Comes Pimenta e Sinval de

Oliveira Bambirrra, cassados durante o regime militar, receberam, em
decorrência da mencionada lei, pensão especial no valor
correspondente à remuneração atribuída ao símbolo S-01,
equivalente, atualmente, a R$ 1.545,47.

A proposição em tela tem por objetivo alterar esse valor, de forma
que ele passe a corresponder ao subsidio mensal dos Deputados
Estaduais, equivalente a R$ 6.000,00.

Assim, o projeto de lei em pauta acarretará uma repercussão
financeira mensal de R$13.365,00. Observa-se que esse ônus
expirará com o falecimento dos seus beneficiários.

A proposição também pretende que se conceda a esses Deputados
indenização equivalente ao subsídio atual dos Deputados Estaduais,
R$6.000,00, multiplicado pelo número de meses compreendidos entre
a cassação e o término do mandato que detinham, o que corresponde
a 34 meses. Destarte, o valor de cada indenização amonta a
R$204.000,00, somando R$612.000,00 o valor total.

Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que essa
pensão especial e essa indenização são meritórias. O valor da pensão
deve corresponder à remuneração do Deputado, pois essa era a
função exercida no momento da cassação. A indenização
corresponde ao montante que aqueles parlamentares deixaram de
receber em decorrência do arbítrio e apenas ameniza suas perdas.

As despesas decorrentes da futura lei são baixas "vis-à-vis" a
magnitude do orçamento do Estado. Entendemos que o Tesouro
Estadual terá condições de suportá-las.

Finalmente, observarmos que a vigência da futura lei dar-se-á
somente no exercício financeiro subseqüente ao de sua publicação.
Desse modo, a matéria não encontra óbice em decorrência do
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orçamento em execução e propicia um prazo para adequação das
despesas.

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

1.04312000, no 21 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente -, Irani Barbosa - relator - Olinto Godinho -

Rêmolo Aloise - Rogério Correia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 661199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 661/99, do Deputado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Fátima II Seção, com
sede no Município de Sabará, 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 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°661/99
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Fátima II

Seção, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Fátima II Seção, com sede no Município de Sabará.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco

Régis.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 87312000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 87312000, do Deputado Arlen Santiago, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Tamboril,
com sede no Município de Várzea da Palma, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 1 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° 87312000
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Tamboril, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Tamboril, com sede no Município de Várzea da Palma.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Oljvia, relatora - Djalma Diniz,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 885/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 88512000, do Deputado Anderson Adauto, que
declara de utilidade pública a Sociedade de Promoção de Vidas -
SOPROV -, com sede no Município de Perdizes, foi aprovado em
turno único, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a torna 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° 885/2000
Declara de utilidade pública a Sociedade de Promoção de Vidas -

SOPROV -, com sede no Município de Perdizes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de

Promoção de Vidas - SOPROV -, com sede no Município de Perdizes.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dimas

Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°966/2000



63 1
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 96612000, do Deputado Alberto Bejani, que
declara de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência Social -
Regional 21 BFM (AFAS-2 de Ouro), 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
do § 1 0 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° 96612000
Declara de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência Social -

Regional 21 BPM (AFAS-2 de Ouro), com sede no Município de Juiz
de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Feminina de

Assistência Social - Regional 20 BPM (AFAS-2 de Ouro), com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Ailton Vilela, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dimas

Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N1° 975/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 97512000, do Deputado José Milton, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores, Amigos
e Pequenos Produtores do Diamante - AMAPROD -, com sede no
Município de Lagoa Dourada, 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 0 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° 97512000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

LA
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Moradores, Amigos e Pequenos Produtores do Diamante -
AMAPROD - I com sede no Município de Lagoa Dourada.

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

Comunitária dos Moradores, Amigos e Pequenos Produtores do
Diamante - AMAPROD -, com sede no Município de Lagoa Dourada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Ailton Vilela, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Márcio

Kangussu.	 -
PARECER OE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 976/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 976/2000, do Deputado José Milton, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de
Catauá, com sede no Município de Lagoa Dourada, 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 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° 97612000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Catauá, com sede no Município de Lagoa Dourada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Catauá, com sede no Município de
Lagoa Dourada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 982/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 982/2000, do Deputado Anderson Adauto, que
declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim
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Primavera, com sede no Município de Carneirinho, 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 0 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° 98212000
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim

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

Moradores do Jardim Primavera, com sede no Município de
Carneirinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.013/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.013/2000, do Deputado Luiz Fernando Faria,

que declara de utilidade pública o Conselho Central de Santos
Dumont da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Santos Dumont, 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 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° 1.01 3/2000
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Santos Dumont

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Santos Dumont.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de
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Santos Dumont da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Santos Dumont.

Ad. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Giycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Oiívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.020/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.020/2000, da Deputada Maria José Haueisen,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Padre
Paraíso - ASCOPP -, com sede no Município de Padre Paraíso, 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.020/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Padre

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

Comunitária de Padre Paraíso - ASCOPP -, com sede no Município de
Padre Paraíso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olívia.

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

"d", do Regimento Interno, as seguinte manifestações:
de congratulações corri a empresa Rhodes S.A. pela instalação de

sua unidade no Município de Cambuí (Requerimento n° 1.51112000,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os formandos da primeira turma do Curso
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Técnico em Alimentos e Bebidas do SENAC (Requerimento n°
1.52212000, da Deputada Elbe Brandão);

de congratulações com o Diretor-Geral da Polícia Federal pelo
brilhante desempenho à frente desse órgão (Requerimento n°
1.528/2000, da Deputada Maria Olívia);

de congratulações com a população do Município de Ouro Preto
pelos 302 anos de sua emancipação político-administrativa
(Requerimento n° 1.53412000, do Deputado José Milton);

de congratulações com o Dr. José Luciano Pereira por sua indicação
para o cargo de Diretor-Gera! do IEF (Requerimento n° 1.53912000, da
Comissão de Política Agropecuária);

de congratulações com a empresa Magnesita S.A. pelos 60 anos da
instalação de sua fábrica no Município de Contagem (Requerimento n°
1.544/2000, do Deputado Agostinho Silveira);

de congratulações com a empresa Elo Derby Confecções Esportivas
Ltda. por seus 25 anos de atividades (Requerimento n° 1.54612000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Roseana Sarney, Governadora do
Maranhão, que, segundo resultado da pesquisa realizada pelo
Instituto Brasmarket, foi considerada a Governadora de melhor
desempenho no Brasil (Requerimento n° 1.54912000, da Deputada
Maria OUvia);

de congratulações com a Presidência da PETROBRAS pelo
lançamento do Programa PETROBRAS Artes Visuais (Requerimento
n o 1.55012000, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com a direção do Palace Hotel de Caxambu por
seus 106 anos de inauguração (Requerimento n° 1.551/2000, da
Deputada Maria Olívia).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 169a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/812000
Presidência do Deputado Márcio Kangussu

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n°s 1.178 a 1.18212000 - Requerimentos n°s 1.600 a
1.60412000 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau, Amilcar
Martins e outros e Marcelo Gonçalves e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões do Trabalho, de Turismo, de Política
Agropecuária (2), de Educação, de Direitos Humanos e de
Administração Pública e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Wanderley
Ávila e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Doutor Viana - 22 Parte (Ordem do Dia): 1 3 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Amilcar Martins e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves e outros; deferimento
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela

- Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Paulo - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - As 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.
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1 2 Parte
12 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Francisco Dornelies, Ministro do Trabalho, - encaminhando

cópia de termo aditivo ao Convênio n° 25/2000. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Francisco Dornelles, Ministro do Trabalho, prestando
informações a respeito do Plano Nacional de Formação Profissional. (-
A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho, agradecendo
o convite para a reunião especial em comemoração aos 30 anos da
Construtora Líder.

Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, encaminhando
relatórios de auditorias realizadas nos últimos cinco anos, nos órgãos
que menciona. (- A CPI da Saúde.)

Dos Srs. Marcos Mendonça, Secretário da Cultura do Estado de São
Paulo. Angela Maria Costa, Secretária da Cultura do Estado do Mato
Grosso do Sul, e Luiz Rondon Teixeira de Magalhães, agradecendo o
convite para a reunião especial em comemoração ao centenário de
nascimento do ex-Governador Mílton Campos.

Dos Srs. Marcos Mendonça, Secretário da Cultura do Estado de São
Paulo, e Angela Maria Costa, Secretária da Cultura do Estado do Mato
Grosso do Sul, agradecendo o convite para a reunião especial em
comemoração ao centenário de nascimento do ex-Senador Gustavo
Capanema.

Do Sr. Maurilio Leme Santana, Presidente da Câmara Municipal de
Vespasiano, informando da nova composição da Mesa dessa Câmara
Municipal.

Do Sr. Raul Belém, Presidente da EMATER-MG, encaminhando
exemplar do "Relatório de Atividades - 1999", dessa empresa. (- A
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Comissão de Política Agropecuária.)

Do Eng. Ivon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
e do Sr. José Francisco de Sailes Lopes, Presidente da BELOTUR,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
Construtora Líder.

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da Comissão de
Assuntos Legislativos da FIEMG, enviando exemplar da "Agenda
Legislativa da Indústria 2000". (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Pedro Espíndola Moreira Filho, Presidente da Associação
Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais - ABAMEC -,
encaminhando exemplar da 'Revista ABAMEC". (- A Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Rui Mourão, Diretor do Museu da Inconfidência, agradecendo
o convite para participar do debate sobre o tema "Estrada Real". (- A
Comissão de Turismo.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado, e Sérgio Lelks

Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça, agradecendo o convite
para a reunião especial em comemoração aos 30 anos da Construtora
Líder.

Dos Srs. Rubens Coelho de Mello, Presidente da COPASA-MG,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
CEMIG pelo recorde de cinco milhões de ligações.

Do Hospital de Nossa Senhora das Dores e do Sr. Horácio de
Mendonça, Vice-Presidente do SATIPEL, agradecendo convites para
eventos realizados nesta Casa.

CARTÕES
Dos Srs. Gen.-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 43

RM e da 43 DE; Mauro Santos Ferreira, Carlos Patrício Freitas Pereira
e Ronaldo Perim, respectivamente, Secretários do Planejamento, da
Saúde e de Habitação; César Masci, Presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte; Márcio Amaral, Presidente da EPAMIG; Cel. PM
Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do Governador;
Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração ao
centenário de nascimento do ex-Governador Milton Campos.

Dos Srs. Murílio de Aveliar Hingel, Secretário da Educação, e Cel.
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PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se
homenageou a CEMIG pelo recorde de cinco milhões de ligações.

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde,
agradecendo o convite para o debate público sobre a Estrada Real-

Dos Srs. Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-
Maior da PMMG, e Lucy Maria Brandão, Chefe de Gabinete do
Secretário da Educação, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem ao Pe. José Campos Taitson pela passagem
de seus 94 anos.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.178/2000
Declara de utilidade pública o Asilo São Camilo, com sede no

Município de Virgínia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Camilo, com

sede no Município de Virgínia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2000.
Ambrásio Pinto
Justificação: O Asilo São Camilo foi fundado no ano de 1992 e,

desde então, segue suas disposições estatutárias no que concerne à
prestação de assistência, à manutenção e ao amparo às pessoas
idosas, sem recursos e desamparadas do Município de Virgínia.

Trata-se de entidade filantrópica sem fins lucrativos, que desenvolve
um trabalho extremamente humanitário, o qual inclui
acompanhamento médico e psicológico dos idosos por ela
amparados.

Por meio da Lei Municipal n° 78 de 1994, foi concedido ao Asilo o
título de utilidade pública municipal, o que torna justa a acolhida da
proposição ora aviada. Para tanto, conto com o apoio dos meus pares.
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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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.17912000
Dá a denominação de Ambulatório Maurício Becker ao serviço de

atendimento médico-ambulatorial do Hospital Júlia Kubitschek.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denominar-se Ambulatório Maurício Becker o

serviço de atendimento médico-ambulatorial do Hospital Júlia
Kubitschek, unidade de atendimento da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Parágrafo único - A FHEMIG providenciará a afixação de placa
indicativa da nova denominação no pavilhão ambulatorial anexo ao
hospital.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Sávio Souza Cruz
Justificação: O projeto tem o objetivo de prestar uma justa

homenagem ao Sr. Maurício de Faria Becker, recentemente falecido.
Graduado pela UFMG no ano de 1948 e especializado em
pneumologia sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz, o Sr. Maurico
Becker teve os méritos de seu exercício profissional reconhecidos
pela Associação Médica de Minas Gerais, que lhe concedeu a
medalha de 50 anos de exercício da medicina.

Ao longo, de sua carreira participou da fundação dos hospitais João
Penido, Eduardo de Menezes e Marques Lisboa, foi coordenador do
programa de controle da tuberculose em Minas Gerais e exerceu
ainda os cargos de médico-chefe de clínica dos hospitais Júlia
Kubitschek e Israel Pinheiro, além de médico-perito e superintendente
hospitalar do INSS.

Médico exemplar, Maurício Becker notabilizou-se ainda como chefe
de família, para os 10 filhos e 22 netos, fruto de seu casamento com a
Sra. Diva Viana Gonçalves Becker, e como membro ativo da
sociedade, tendo coordenado o programa de intercâmbio de jovens do
Rotary Club de Belo Horizonte. Teve, por essas qualidades, o
reconhecimento de seus pares e concidadãos, exercendo a



Presidência de Honra do Congresso Brasileiro de Pneumologia e
recebendo a cidadania honorária de Belo Horizonte.

Tendo em vista as razões expostas, esperamos o reconhecimento
dos nobres colegas justiça da homenagem e o apoio à aprovação
deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c O
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.180/2000
Autoriza o delegatário de serviço de transporte coletivo rodoviário

intermunicipai a conceder desconto em tarifa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1- Fica autorizado o delegatário de serviço de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal a conceder desconto em tarifa.
Parágrafo único - A tarifa mencionada no 'caput" deste artigo é a

fixada pelo poder público mencionado no inciso III do art. 62 do
Decreto n° 32.656, de 15 de março de 1991, que contém o
Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
lntermunicipal do Estado de Minas Gerais.

Art. 21 - A concessão do desconto far-se-á mediante comunicação
do delegatário ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, contendo:

- identificação do delegatário;
II - linha, itinerário e pontos de seção ou de parada;
III - valor da tarifa para a linha e para os pontos de seção e/ou de

parada;
IV - percentual de desconto;
V - valores da tarifa para a linha e para os pontos de seção ou de

parada abatido o percentual de desconto;
VI - tempo de vigência do desconto, com a data inicial e a final.
§ 1 1 - O tempo mínimo de vigência, previsto no inciso VI, é de três

meses.
§ 2° - A prorrogação da vigência, em igual período, dar-se-á por

simples comunicação ao DER-MG.
Art. 31 - Em local visível, dentro do veículo, o delegatário afixará a

tabela contendo os valores das tarifas com os respectivos valores de
descontos e os valores líquidos.
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Parágrafo único - No bilhete de passagem, ficará assinalado o

valor da tarifa, o valor do desconto e o valor liquido.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2000.
Dinis Pinheiro
Justificação: A idéia do projeto é diminuir o valor das passagens.

Com isso, os passageiros serão os principais beneficiados.
A necessidade de lei para o assunto decorre do fato de que não há

liberdade para o delegatário do serviço público conceder desconto em
tarifa. A não-liberdade consta no inciso III do art. 62 do Decreto n°
32.656, de 1513191, que prevê que é dever do delegatário "adotar as
tarifas fixadas para o serviço".

O delegatário de serviço público tem sua atividade vinculada, ou
seja, só pode fazer o que é delimitado pelo poder delegante. Ora, o
poder delegante, "in casu", é o Estado membro, ente federal que deve,
na medida de sua competência, fazer prevalecer todas as medidas
colimadoras do bem público.

A autorização para o desconto adequa o preço ao mercado, ou seja,
o delegatário, ao receber o valor da tarifa, por vezes, não o vê como
necessário ou oportuno, ou, ainda, como incremento para sua
atividade. Em tempos em que o número de passageiros é declinante,
a redução de tarifa é, por vezes, fator de sobrevivência.

Continua o poder público a deter a competência para a fixação da
tarifa máxima, ou seja, o valor teto.

Ocorre, ademais, incentivo a que as empresas maximizem
resultados, reduzindo custos e ampliando o úmero de passageiros.

Nesse sentido, é que, voltado o projeto para a redução de tarifas,
que consomem boa parte dos recursos da carente população,
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.18112000
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

da Ponte da Aldeia - AMAPA -, com sede no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores e Amigos da Ponte da Aldeia - AMAPA -, com sede no
Município de Manhuaçu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2000.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação de Moradores e Amigos da Ponte da

Aldeia - AMAPA -, com sede em Manhuaçu, é uma entidade civil sem
fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade supramencionada presta relevantes atividades
beneficentes e filantrópicas à comunidade de Manhuaçu.

Pelo exposto, solicito dos nobres pares 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.182/2000
Declara de utilidade pública a Fundação Espírita Rodolpho

Henriques, com sede no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Espírita

Rodolpho Henriques, com sede no Município de Manhuaçu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2000.
Sebastião Costa
Justificação: A Fundação Espírita Rodolpho Henriques, com sede

em Manhuaçu e duração por tempo indeterminado, é entidade civil
sem fins lucrativos que presta relevantes serviços beneficentes à
comunidade em que atua.

Pelo exposto, solicito dos nobres pares 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 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

ZI
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N° 1.60012000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos pedido
formulado pelo Sr. Adelmo Pereira dos Santos.

N° 1.601/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos pedido de
revisão dos processos criminais do Sr. Júlio César Ribeiro.

N° 1.602/2000, da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia do Estado denúncia formulada
pelo Sr. José Monteiro da Silva. (- Distribuídos à Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 1.603/2000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria e os funcionários da Rádio
Guarani FM por seus 20 anos de fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.60412000, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Roberto Rezende, Ouvidor da Polícia do Estado. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Deputado Paulo Piau, solicitando sejam apurados fatos que
expõe e documenta, relacionados com a situação da servidora Luci
Lanuci Carneiro, que estaria incorrendo em acumulação não
admissível de cargos, e de seu marido, o ex-servidor Jerônimo
Donzete da Silva, que, sendo candidato à Prefeitura Municipal de
ltapajipe, ter-se-ia afastado do cargo que ocupava no gabinete da
Liderança do PPS, embora seja filiado ao PMDB. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Amilcar Martins e outros e Marcelo Gonçalves e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho, de Turismo, de Política Agropecuária (2), de Educação,
de Direitos Humanos e de Administração Pública e dos Deputados
Sávio Souza Cruz, Wanderley Ávila e Canos Pimenta.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria OUvia, funcionários da Casa, pessoas presentes nas
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galerias, serei breve, Sr. Presidente, mas não poderia deixar de
usar esta tribuna para demonstrar a minha alegria pela votação da
tarde de ontem, aqui, na Assembléia Legislativa.

Por outro lado, quero também tornar público um documento que nós,
Deputados, recebemos ontem à tarde, aproximadamente uma hora
antes da votação das matérias. O documento é assinado pelo
Presidente em exercício da Associação dos Servidores da MinasCaixa
e por um Diretor do SINDPUBLICOS-MG, Marco Aurélio dos Reis
Corrêa e José Enio Silva, respectivamente. Passo a ler o documento,
que é o seguinte: (- Lê:)

"Exmo. Sr. Deputado, a ASSEMI - Associação dos Servidores da
MinasCaixa - e o SINDPUBLICOS-MG - Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público do Estado de Minas Gerais -, após discussão em
reunião ampliada com os ex-servidores da MinasCaixa e com a
Comissão de Negociação eleita pela Assembléia Geral dos
trabalhadores, vêm formalizar perante V.Exa a posição em relação à
tramitação do Projeto de Lei n o 40, que trata da recuperação da
vantagem pessoal:

1 - registramos a importância do apoio de todos os parlamentares na
viabilização do Projeto de Lei na 40, que teve o condão de motivar os
ex-servidores da MinasCaixa a novamente se mobilizarem e lutarem
por seus direitos;

2 - o Projeto de Lei n° 40 permitiu ao Exmo. Sr. Governador Itamar
Franco tomar conhecimento da dura realidade vivida pelos ex-
servidores e constituir comissão de trabalho que, na semana passada,
encerrou, a contento, seus trabalhos;

3- o relatório da Comissão está sendo encaminhado, nesta semana,
para apreciação do Sr. Governador;

4 - em face dos encaminhamentos concretos estabelecidos pelo
atual Governo, os trabalhadores decidiram renovar o voto de
confiança no Governo.

Assim, a Associação e o Sindicato, com base na deliberação dos
trabalhadores que apostam na coerência do Governo Itamar Franco,
decidem solicitar à Assembléia que se abstenha de derrubar o veto
total oposto pelo Governador ao projeto que trata da recuperação da
vantagem pessoal.

Salientam que, além da merecida confiança que os trabalhadores
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depositam no atual Governo, existe o risco de que uma eventual
derrubada do veto obrigue a Procuradoria do Estado a interpor uma
ADIN, que poderia ter o condão de remeter para um futuro incerto e
distante o atendimento às justas reivindicações dos trabalhadores.

Contando com a costumeira atenção e colocando-nos à disposição,
subscrevemos-nos, cordialmente,

Marco Aurélio dos Reis Corrêa, Presidente em exercício da
ASSEMI, e José Enio Silva, Diretor do SINDPUBLICOS-MG"

Isso foi passado aos Deputados ontem, às 13 horas. Lamento que
tanto a Associação dos Servidores da MinasCaixa quanto o Sindicato
dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais,
tendo conhecimento de que já estamos com o Projeto de Lei n° 40
desde 25/2199, há mais de 1 ano e 7 meses, nunca tenham chamado
este Deputado para, junto com sua assessoria, discutir os problemas
dos ex-funcionários da MinasCaixa, que têm a obrigação de defender
a recuperação da vantagem pessoal. Chegam aqui, meia hora, uma
hora antes da reunião da Assembléia pedindo que os Deputados não
votem a favor dos funcionários que têm obrigação de defender. E
muito estranho esse posicionamento do Sr. Presidente em exercício
da ASSEMI e do Sr. Diretor do Sindicato, os quais assinam esse
manifesto que mandaram à Assembléia Legislativa.

Quero primeiramente manifestar isso. Não fui procurado por eles
para discutir durante 1 ano e 7 meses. Não estavam interessados em
defender a categoria - o que é obrigação deles - e ainda trouxeram
esse documento. Após a derrubada do veto do Governador, foi fazer
média o Sr. Marco Aurélio, reunido com o pessoal da MinasCaixa,
querendo justificar seu posicionamento, que deixa muita dúvida, tendo
em vista sua condição de Presidente em exercício da Associação dos
Servidores da MinasCaixa.

Então, lamento essa situação. Tenho a obrigação de tornar público e
informar a esse pessoal que esses dirigentes estão muito pouco, ou
nada, preocupados em defender a categoria de vocês.

Em segundo lugar. Sr. Presidente, é minha obrigação agradecer à
Consultoria desta Casa, aos assessores, que muito nos auxiliaram, e,
principalmente, aos colegas Deputados: não por influência minha, mas
por coerência, porque já haviam votado por unanimidade, nos dois
turnos do projeto, que defende os interesses dos ex-funcionários da



rs

647
MinasCaixa, a favor dos funcionários, mantendo sua coerência.
Não o fizeram por pressão deste Deputado, mas, sim, por coerência e
sensibilidade às injustiças que os ex-funcionários da MinasCaixa
sofreram ao longo do tempo.

Esse projeto é constitucional, assim foi visto pela Comissão de
Justiça, e, dada sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade, não
tem vício de origem, porque o projeto inicial que deu origem à
absorção da MinasCaixa, criando a verba que pagaria também aos
ex-funcionários da MinasCaixa, partiu do Executivo e foi votado nesta
Casa, tornando-se a Lei n° 10.470, de 15/4/91; portanto, já existe há
nove anos. Agora apresentamos esse projeto, que é autorizativo, para
que o Governador - com sua sensibilidade, e sabemos que é um
estadista, tem esse compromisso, que ele mesmo, espontaneamente,
informou aos ex-funcionários da MinasCaixa - tivesse essa
oportunidade, não para protelar e enviar para o Supremo, interpelando
a inconstitucionalidade, não é isso que os funcionários da MinasCaixa
esperam do Governador Itamar Franco. Tenho certeza de que não
procederá assim, por coerência, pois enviou uma carta, ainda em
campanha, dizendo que era um profundo conhecedor da situação de
injustiça daqueles funcionários e que não iria, no seu Governo, manter
essa situação, não só dos ex-funcionários da MinasCaixa, mas
também de qualquer outro funcionário do Estado.

Então, Governador, defendemos o seu Governo e lhe damos essa
oportunidade para negociar caso a caso. O projeto é extremamente
democrático, e aqueles que quiserem vão negociar sua situação com
o Governo. Abrindo mão do passivo, o Estado ganha, porque eles já

o têm direito a receber esse passivo e passam a recuperar essas
vantagens, porque hoje vivem com um salário de miséria. Então, vai
favorecer ambas as partes, porque sabemos que, se todos os ex-

o funcionários da MinasCaixa ganharem - e têm essa chance, pois
o muitos já ganharam na Justiça -, a dívida do Estado vai além dos

R$300.000.000,00. Após a negociação com todos os ex-funcionários,
que vai demorar mais de um ano, se todos aceitarem, o Estado

o,
o pagará a mais, por mês, R$3.000.000,00. Entre essas pessoas,

algumas estão adoentadas, gastando com medicamentos, e outras
não têm condições de dar estudo digno para os filhos; grande parte de
Gerentes da ex-MinasCaixa, que não tiveram culpa da liquidação,
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ganham hoje um salário por volta de R$500,00 a R$600,00.

Então, Governador, faça essa justiça. V. Exa. prometeu e vamos
continuar aplaudindo e votando tudo que é do interesse do povo de
Minas Gerais. Mais uma vez, finalizando minhas palavras, quero
agradecer aos Deputados que votaram não atendendo ao pedido
deste Deputado, mas à sua consciência, sensibilidade e coerência,
porque esse projeto foi votado, no 1 1 e no 21 turno, por unanimidade.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.

22 Parte (Ordem do Dia)	-
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 1 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 46 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos no

s 1.580/2000, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior; de Direitos Humanos - aprovação, na 542 Reunião Ordinária,
dos Requerimentos no

s 1.573, 1.574, 1.583, 1.584 e 1.585/2000,
dessa Comissão; de Educação - aprovação, na 433Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei n° 97412000, do Deputado José Milton, e
dos Requerimentos n

o
s 1.527, 1.533, 1.548, 1.568; 1.569 e

158212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.559/2000, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; 1.575/2000, da
Comissão de Direitos Humanos; de Política Agropecuária (2) -
aprovação, na 448 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.53712000, dessa Comissão, e na 46 2 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1.556, 1.557 e 1.558/2000, dessa Comissão; de

Turismo - aprovação, na 332 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n

o
s 1.50412000, do Deputado Márcio Cunha, 1.572 /2000, do

Deputado Fábio Avelar; e do Trabalho - aprovação, na 122 Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei no

s 88612000, do Deputado Alencar
da Silveira Júnior; 987/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
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98812000, do Deputado Hely Tarqüinio; 995/2000, do Deputado
José Milton; 1.007/2000, do Deputado Pastor George; 1.028 e
1.03112000, do Deputado Paulo Piau; 1.03312000, do Deputado José
Henrique, e dos Requerimentos n°s 1.53812000, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial; 1.54512000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; 1.56112000, do Deputado Gil Pereira;
1.56212000, da Deputada Elaine Matozinhos, e 1.57912000, do
Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.).

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

232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra
oportunidade, requerimentos dos Deputados Amilcar Martins e outros
em que solicitam a realização de reunião especial em homenagem à
empresa Nacional Grafite Ltda., em razão da política de qualidade e
liderança no mercado de grafite, conservação dos recursos naturais e
preservação do meio ambiente e sua importância para a economia do
Estado; e do Deputado Marcelo Gonçalves e outros em que solicitam
a realização de reunião especial em homenagem a COOPERTEXTIL-
PL-Cooperativa Autogestionária dos Trabalhadores na Indústria Têxtil
em Pedro Leopoldo.

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de terça-
feira, dia 29, às 9 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 será publicada na edição do dia
291812000). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1002 REUNIÃO ESPECIAL, EM 22/8/00
Presidência do Deputado Eduardo Hermeto

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de
Comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução
do Hino Nacional - Palavras do Deputado Carlos Pimenta - Palavras
do Sr. Carlos Carneiro Costa - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Apresentação de Coral -Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton

Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Bené
Guedes - Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Eduardo Hermeto - João Paulo - José Henrique - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Sebastião Costa
- Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Hermeto) - As 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Bené Guedes, 21-Secretário ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Agostinho
Patrús e Bilac Pinto para, em comissão, conduzirem ao Plenário o
homenageado e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exrnos. Srs. Carlos Carneiro Costa, Presidente da Construtora Líder;
e Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a

Construtora Líder pelo transcurso do seu 30° aniversário de fundação.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, executado pelo Coral Sons de Minas, que atua sob a
regência da Maestrina Suely Laur e que hoje se apresenta sob a
batuta do regente Maestro Márcio Chacon.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Exmo. Deputado Eduardo Hermeto, Presidente desta sessão solene
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Minascasa, do BigShopping e do GV-Shopping, este último em
Governador Valadares; os condomínios fechados em São Paulo; a
fundação da Unidade de Negócios de Brasília; e, no presente ano, o
recorde alcançado, de mais de 200 empreendimentos entregues,
entre unidades residenciais, comerciais e "shopping centers".

Hoje, a Líder é respeitada nacionalmente como sinônimo de solidez,
qualidade e confiabilidade. Em Belo Horizonte, podemos dizer que ela
alterou - e para melhor - o panorama urbano: é uma infinidade de
prédios com sua chancela, compondo o ambiente em linhas
arquitetônicas atualizadas e elegantes. Mais ainda - o que encaramos
como fato grandemente auspicioso - são numerosos os seus prédios
em construção, prova de que nossa homenageada não pára no
tempo.

O mineiro tem fama de ter temperamento conservador e ponderado.
Esse conservadorismo, diríamos, faz simbiose perfeita com a
ponderação, na medida em que não obsta a capacidade de realizar. E
o que ocorre com alguns dos homens que mais construíram na
história brasileira e que - não por acaso - nasceram em nosso Estado.
Basta citar o exemplo de Juscelino Kubitscheck de Oliveira, o
diamantinense que se firmou acima das facções político-partidárias e
dos regionalismos, para nos deixar uma obra monumental: ai temos a
rede rodoviária, as centrais energéticas, a consolidação e a ampliação
da indústria nacional, tudo com a marca inconfundível do gênio de
Juscelino.

Carlos Carneiro Costa, o Presidente da Líder, não nasceu em
Diamantina, como Juscelino, mas em Dores do lndaiá, no Alto São
Francisco. Pois os dois têm em comum a capacidade de realizar, de
enxergará frente, de contribuir para o desenvolvimento. JK se dedicou
à causa pública e se fez um dos maiores estadistas do século. O
nosso Carlos se empenhou na atividade empresarial, tornando-se um
dos maiores empresários brasileiros da atualidade.

Sabemos que o homem realizador não se isola e sabe escolher com
inteligência os que o assessoram. Ai também se afirma o tino
empresarial de Carlos Carneiro Costa: soube ele encontrar para
auxiliá-lo um grupo de assessores de alto nível, aqui presente, entre
os quais se incluem - para felicidade sua - os que mais lhe são caros:
sua esposa Scheila e os filhos Liliane, Sandra e Júnior.

IA
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Formando grupo coeso, eles vêm respondendo por algumas

cifras e fatos que vale a pena registrar: o grupo Líder dá emprego
direto a 2 mil funcionários; seus empreendimentos concluídos
correspondem aproximadamente a 1.500.000m 2; seu volume de
negócios alcançou R$205.000.000,00 em 1999, crescendo 10% em
relação ao ano anterior, numa época em que o crescimento geral da
economia foi modesto. As características de sua gestão lhe fizeram
merecer o certificado ISO-9002, índice máximo mundialmente
considerado para a organização, respeito ao meio ambiente,
segurança e qualidade do produto final. Aliás, em matéria de prêmios,
seria até fastidioso mencionar todos os que foram, com justiça,
reservados à Líder.

Poderíamos continuar tecendo infinitas loas à nossa homenageada,
que ela as merece; não vamos fazê-lo ! porém. Mas vamos encerrar
nossas palavras lembrando que estamos distinguindo uma empresa
mineira, brasileira e vitoriosa. Por tudo isso, a homenagem que lhe
presta a Assembléia mineira - por iniciativa nossa, vamos dizê-lo sem
modéstia - é procedente, oportuna e integrante de nosso programa
institucional de construção da cidadania. Parabéns, Construtora Líder!
Que a sua incontestável liderança se mantenha e sempre se amplie,
para benefício de Minas e dos mineiros!

Palavras do Sr. Carlos Carneiro Costa
Boa-noite, senhoras e senhores. Quero saudar o Deputado Eduardo

Hermeto e, por meio dele, todas as autoridades aqui presentes.
Agradeço especialmente ao Deputado Carlos Pimenta por sua
lembrança. Isso me deixou, sem dúvida alguma, mais uma vez, muito
orgulhoso de ser mineiro. Vou dividir suas palavras com toda a minha
equipe da Líder neste instante e com as pessoas que sempre
estiveram presentes em meu dia-a-dia, minha esposa Sheila, aqui
presente, e meus filhos, que também me proporcionaram tranqüilidade
para que eu pudesse exercer a minha profissão.

Sem dúvida alguma, a Assembléia mineira desempenha um papel
fundamental na condução dos destinos de Minas Gerais e sempre
demonstrou, com a presença de homens sérios em seus quadros, um
passado glorioso para Minas Gerais. Mas, nesta noite, sinto-me entre
amigos, junto de meus funcionários, que estão dividindo esse prêmio
comigo. A satisfação por ter levado o nome de Minas Gerais além de
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em que se homenageia a Construtora Líder; Exmo. Sr. Dr. Carlos
Carneiro Costa, em nome de quem cumprimento todos os funcionários
e colaboradores dessa empresa vitoriosa no Estado de Minas Gerias;
Deputados e Deputadas, membros da imprensa, senhoras e
senhores, nos últimos 30 anos, o mundo assistiu a formidáveis
transformações. Em todos os campos - seja na política, seja na
ciência e tecnologia, na economia, nas artes e nas manifestações
culturais - delineou-se um panorama inteiramente novo, consolidando
aquela realidade com que estamos entrando no Terceiro Milênio.

Politicamente, as mudanças foram radicais. A antiga divisão entre
regimes totalitários e democráticos deixou de existir na prática. A
queda do Muro de Berlim assinalou o fim do marxismo-leninismo, hoje
confinado, sem perspectiva, a dois ou três países do globo. Persiste a
saudável dicotomia esquerda-direita, em razão da qual se fortalece a
base centrista, mas o principio democrático prevalece soberanamente.

Culturalmente, tendo em vista a rapidez com que nos chegam as
informações, testemunhamos positiva revitalização, tanto nas artes
plásticas como na música, na arquitetura, enfim, em todas as
manifestações do engenho humano direcionadas para a cultura.

No campo científico e tecnológico, o avanço literalmente nos
assombra. Pessoalmente, como médico que somos, nunca cessamos
de nos maravilhar com o que se passa no campo da medicina: é de tal
ordem o progresso que - para dizer o mínimo - a longevidade
autônoma e saudável - antes inimaginável - é hoje um fato. Por outro
lado, o progresso cibernético fez da informática um agente essencial
nessa conquista do bem-estar da humanidade.

No campo econômico, finalmente, as alterações foram as mais
abrangentes de que se tem notícia ao longo da história. Ratificam-se
os princípios da livre iniciativa, da liberdade de mercado, da
desestatização e da economia voltada para o social. Não mais se
admite o subsídio gratuito e elitista do Estado para com
empreendimentos corporativistas, enquanto a formação de blocos
comerciais é uma tendência positiva: em que pesem às dificuldades,
ai está o Mercosul, que não nos deixa mentir.

Desse cenário dinâmico e mutável, o Brasil não se alheou. Para citar
dois aspectos, politicamente nosso País foi redemocratizado após
quase 30 anos de ditadura. Economicamente, entre outras
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conseqüências, valorizamos a empresa privada enquanto dela
exigimos eficiência, qualidade e conscientização social.

É esse o contexto que as empresas brasileiras foram levadas a
assumir nas três últimas décadas. Se algumas não subsistiram - o
que é humanamente compreensível - outras se afirmaram pela
competência, como é o caso da Construtora Líder, a qual temos o
privilégio de homenagear com esta reunião, exatamente por estar
completando 30 anos de atividades.

Realmente, se fôssemos escolher uma palavra para sintetizar a
razão do sucesso de nossa homenageada, essa palavra seria
'competência". Competência que se afirmou desde o primeiro dia de
suas operações, quando o talento e a visão do empresário Carlos
Carneiro Costa - assessorado por equipe dedicada e à sua altura -
deu a arrancada nessa obra de que se ufanam os mineiros.

Foi no ano de 1969 que a Construtora Líder - pólo do conglomerado
atual - iniciou suas atividades. Seu objetivo era a construção de
edifícios residenciais de menor porte, em grande parte erigidos na
região oeste desta Capital.

Após três anos de trabalho bem-sucedido, a empresa define aquela
que passa, desde então, a ser sua marca registrada: a construção de
edifícios de alto padrão, localizados em áreas nobres de Belo
Horizonte. Os primeiros empreendimentos são entregues à população
belo-horizontina a partir de 1974.

O ano de 1984 assinala o avanço da Líder para fora das fronteiras
do Estado, dando início à sua atuação em Cabo Frio, no Estado do
Rio de Janeiro. Nos dias que correm, ali se erguem 10 de seus
edifícios residenciais, bem como a obra de urbanização da orla
marítima, na praia do Forte. No mesmo ano, é constituída a
Construtora Liderança, voltada para obras residenciais fora da região
centro-sul de Belo Horizonte.

Dois anos depois, outro marco se registra, com a entrada da
empresa no segmento dos edifícios comerciais. Mais à frente, nossa
homenageada constrói e faz inaugurar o Minas Shopping, que vem
revolucionar o conceito de centros comerciais de varejo. E em 1993,
demonstrando seu arrojo e coragem empresarial, a Líder parte para o
mercado de São Paulo, o maior e mais competitivo do País.

Dai em diante, são vitórias e mais vitórias: a construção do
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nossas fronteiras foi bem lembrada pelo Deputado Carlos Pimenta.

Sem dúvida alguma, isso é verdade. A qualidade que
desempenhamos em Minas Gerais, divulgada pela conversa de boca
a boca dos mineiros - sem dúvida, a melhor propaganda -, propiciou
que nosso nome fosse conhecido além das fronteiras, porque, em um
espaço tão pequeno, jamais uma publicidade, por mais cara que
fosse, teria aberto para nós os mercados de Brasília e São Paulo. Foi
o boca a boca dos mineiros daqui com os mineiros de lá que fez a voz
de Minas ressoar, ressaltando que "tradição em acabamentos', o
slogan da Líder, é algo verdadeiro.

Respeitamos muito o consumidor, desde os nossos primórdios, pois
os senhores bem conhecem a expressão que sempre uso: mal-feito
não tem dono. Sempre que tenho oportunidade friso esse conceito e
procuro passá-lo a toda minha equipe. Realmente, a qualidade hoje é
reconhecida, mas, quando começamos a propagá-la, era totalmente
desnecessária. Sendo assim, é um orgulho para nós ter dado início ao
processo da construção civil, mantendo sempre a qualidade e
respondendo pelo que construímos.

Por sermos uma construtora que procura trabalhar em harmonia
com o verde, acabando com essa mania de considerar o construtor
um depredador, foi-nos muito facilitada a entrada em São Paulo, pois
lá realizamos um dos maiores projetos que aquela cidade já viu:
praticamente erguemos uma fazenda, dentro de um conjunto de
prédios de apartamentos, plantando mais de 300 árvores. Todos, em
Belo Horizonte, conhecem essa filosofia da Líder, de viver em
harmonia com a natureza. Tanto isso acontece que procuramos
também fazer praças. Talvez os senhores se lembrem de como era
impossível o acesso ao Bairro São Bento nos dias de chuva. Tivemos
que asfaltar avenidas e fazer uma praça ligando o Bairro São Bento
até a barragem Santa Lúcia. Além disso, tivemos que drenar e
canalizar córregos na região do Minas Shopping. Lá existia, também,
um curtume terrivelmente poluidor, que outrora foi bom para a cidade,
mas o progresso tudo muda, e aquela poluição tinha que terminar.
Esses são fatos de domínio público que nos proporcionaram essa
distinção. Fizemos outros trabalhos, como a recuperação da planta
original de Belo Horizonte. Quando a cidade completou 100 anos,
doamo-la à Prefeitura, ou seja, à coletividade, assim como cedemos,
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também, a famosa casa da Serra, para preservar a imagem de
Belo Horizonte.

Esperamos continuar prestando inúmeras contribuições a Belo
Horizonte e, se Deus quiser, daqui a 30 anos, gostaria de ser
homenageado novamente aqui. Essa seria uma satisfação imensa,
mas, se não conseguir, espero que meu exemplo faça com que meus
filhos cheguem até lá.

Quero agradecer, em nome de toda a Construtora Líder, a um
funcionário especial: o Moacir Matos, sempre comigo no dia-a-dia,
desde o primeiro instante. Tenho um orgulho imenso de ser mineiro e
sou muito grato a esta Assembléia por ter se lembrado deste mineiro
que jamais se cansará de propagar, aos quatro ventos, que Minas faz
com qualidade. Orgulho-me de ser um grande propagandista da
qualidade e da seriedade do mineiro. Muito agradecido.

Entrega de Placa
O Sr Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr.

Carlos Carneiro Costa, Presidente da Construtora Líder, uma placa
alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: (- Lê:) "A
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a
Construtora Líder em reunião especial comemorativa dos 30 anos Na
oportunidade, manifesta a admiração e o apreço do povo mineiro pela
empresa, que é o protótipo de arrojo e dinamismo no campo da
construção civil - Belo Horizonte, 22 de agosto de 2000".

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - A Presidência convida a Deputada Maria Olivia

para, em nome da Assembléia Legislativa, prestar uma homenagem à
Sra. Sheila Maria Nacur Carneiro Costa, esposa do Dr. Carlos
Carneiro Costa.

- Procede-se à entrega de flores.
Palavras do Sr. Presidente

Caro Dr. Carlos Carneiro Costa, Presidente da Construtora Líder;
Deputado Estadual Carlos Pimenta; Srs. Deputados; senhoras
autoridades, senhoras e senhores aqui presentes, A afirmação pode
soar redundante - afinal, a discussão em torno do assunto incorporou-
se ao dia-a-dia dos brasileiros -, mas a verdade é que a globalização
econômica se vem refletindo sobre a empresa nacional.

Economicamente em fase de consolidação, o Brasil se encontrava
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- Procede-se à apresentação do coral.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos

aos convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para as
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, ás 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.	 -

ATA DA j3 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 3712000
As quinze horas do dia trinta e um de maio de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Ambrósio
Pinto e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad doc", Deputado Glycon
Terra Pinto, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser
lida, em virtude de ser esta a primeira reunião da Comissaô. O
Presidente informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, determina á
assessoria que distribua as cédulas de votação e solicita ao Deputado
Ambrósio Pinto que atue como escrutinador. Procedida a eleição e
verificadas as cédulas, são eleitos, com três votos, para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Glycon Terra Pinto e
Cristiano Canêdo. O Presidnte empossado agradece a confiança nele
depositada e designa como relator da matéria o Deputado Sargento
Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Glycom Terra Pinto, Presidente - Ambrásio Pinto, Luiz Tadeu Leite,

Elaine Matozinhos.
ATA DA 373 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia oito de agosto de dois mil, comparecem na
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Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Alberto Bejani e
Amilcar Martins, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Fábio Avelar, informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. O
Presidente passa a ler os seguintes ofícios: do Sindicato dos
Concessionários de Veículos de Minas Gerais denunciando as
incessantes invasões de veículos de outros Estados no comércio
mineiro, para conhecimento da Comissão; da Câmara Municipal de
Juiz de Fora encaminhando cópia da Moção n° 70, aprovada em
Plenário dessa Câmara, apoiando a instalação de uma unidade da
EMBRAER nesse município; da Câmara Municipal de Varginha
solicitando empenho da Comissão para a revogação de parte da Lei
n° 13.437, de 30/12/99, regulamentada pelo Decreto n° 40.987, de
31/3/2000, por entender que essa lei prejudica microempresas e
pequenas empresas, da FIEMG encaminando relatório anual do
sistema FIEMG-1999, para conhecimento da Comissão. Esgotada a
i a Parte da Reunião, a Presidência passa à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita a apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado João Pinto
Ribeiro, relator, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.037/2000, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Amilcar Martins, que
emite parecer pela aprovação. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Deputado Alberto Bejani, relator,
no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 90212000, emite parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas
n os 1 a 3, que, por estarem contempladas pelo substitutivo, ficam
prejudicadas. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. A Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Projeto de Lei n° 927/2000, cujo relator, Deputado Alberto
Bejani, já emitira parecer pela aprovação. A seguir, o Presidente
submete a votação e são aprovados, cada um por sua vez, os
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mais vulnerável que os países desenvolvidos, para enfrentar o
processo globalizante. Faltava-nos e ainda nos falta a amplitude de
recursos exigidos para os investimentos tecnológicos que conduzem à
qualidade, à eficiência e à versatilidade empresariais. Como resultado,
vemos a quebra de hegemonia da empresa brasileira, e disso temos o
exemplo mais frisante no setor bancário: nele, a presença dos
organismos financeiros internacionais faz-se sempre mais visível.

Entretanto, seria exagero dizer que nossa economia mostra
tendência inexorável para tornar-se globalizada e desnacionalizada.
Segmentos existem em que o empresariado nacional dá mostras de
notável vitalidade, como a indústria têxtil e a da construção civil. E
neste último setor temos o exemplo auspicioso na Construtora Líder,
nossa homenageada de hoje.

Ao promover esta reunião especial, em comemoração aos 30 anos
da Líder, a Assembléia Legislativa está homenageando - mais que
uma empresa 100% brasileira - uma empresa 100% mineira.

Fruto do arrojo e do trabalho de coestaduanos nossos, a
organização aqui começou a operar e aqui concentra, desde então, o
fulcro de suas atividades.

Já tivemos oportunidade de ouvir dos oradores que nos precederam
o que é e o que faz o conglomerado Líder. Gostaríamos, então, de
tecer algumas considerações sobre a personalidade do artífice maior
da obra, que é o empresário Carlos Carneiro Costa. A esta altura,
pedimos vênia para dar a nossas palavras um tom mais afetivo e
pessoal: o Presidente da Líder é nosso sogro e sua filha Liliane,
Diretora de Marketing do grupo, é nossa esposa. Que nos perdoem,
portanto, os que nos ouvem, se nos deixamos levar pela emoção e
pela sinceridade.

Mineiro de Dores do lndaiá, o engenheiro Carlos Carneiro Costa foi
aquinhoado, de berço, com aquela formação peculiar aos nossos mais
autênticos troncos familiares. Com sua inteligência, capacidade de
trabalho e visão empresarial, soube utilizar dos subsídios recebidos na
origem para orientar sua trajetória vitoriosa. Encontrou na esposa, D.
Scheila Maria Nacur Carneiro Costa, sua companheira de todas as
horas, aquela colaboradora incondicional, dotada da mesma
disposição e determinação para o trabalho. Ao casal, bem como aos
filhos e ao amigo Moacir Mattos, Diretor Executivo do Grupo, juntou-se

ao

MI
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a dinâmica equipe de profissionais que os acompanha, e temos o
resultado: 30 anos de trabalho intenso e produtivo, voltado para a
construção de unidades residenciais e comerciais de padrão do
Primeiro Mundo.

Poderiam alguns erroneamente pretender que a Líder é uma
organização elitista. Afinal, 60% de suas atividades estão direcionados
para empreendimentos residenciais destinados ás chamadas classes
A e B da sociedade. Ocorre que, num país em que o déficit
habitacional é mais agudo exatamente para os segmentos sociais
menos favorecidos, essa filosofia operacional poderia parecer
alienada. Afirmar isso, porém, será mesclar indevidamente dois
contextos distintos.

Com efeito, se é necessário solucionar o gravíssimo problema da
favelização e dos sem-tetos, propiciando moradia decente para todos,
tampouco podemos esquecer que a classe média existe e tem suas
demandas. E ela a espinha dorsal da sociedade e é a que
proporcionalmente mais consome e mais gera tributos, em
indispensável contribuição para o desenvolvimento econômico.
Fortalecer a classe média e não estimular a sua proletarização, eis ai,
em última análise, a política inteligente que a Líder adota, ao
desenvolver seus projetos.

Ao homenagear a empresa pelos seus 30 anos, o parlamento
mineiro está valorizando e incentivando a parcela de nosso
empresariado que se adapta e se desenvolve no mundo globalizado.
Por esse motivo, esta reunião especial da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais cresce em significado, na medida em que
traduz o reconhecimento do povo mineiro a iniciativas corajosas e
patrióticas.

Apresentação de Coral
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir do

Coral Sons de Minas, que atua sob a regência da maestrina Suely
Lauar, e hoje se apresenta regido pelo maestro Márcio Chacon. Serão
executadas as seguintes peças: "Cascata de Riso", de Fabiano
Lozano; "Nesta Rua", do folclore mineiro, com arranjo do maestro
Carlos Alberto Pinto Fonseca e solo da cantora Jamara Lopes, e
"Xangô, Meu Orixá", de Babi de Oliveira, com solo da contora Sabíola
Protzner.
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Requerimentos n°5 1.511, 1.522, 1.544. 1.546, 1.550 e 1.55112000.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Ambrósio Pinto - Alberto Bejani.
ATA DA ? REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N° 14.551

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon
Terra Pinto, Marco Régis e Maria Olivia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e comunica
que não há ata a ser lida por se tratar da ? reunião desta Comissão.
A seguir, informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e programar os trabalhos.
Prosseguindo determina que se distribuam aos Deputados presentes
as cédulas de votação devidamente rubricadas. Ato contínuo, o
Presidente designa o Deputado Marco Régis como escrutinador. Feita
a apuração dos votos, o Presidente proclama eleitos o Deputado
Marco Régis, Presidente, e a Deputada Maria Olivia, Vice-Presidente,
ambos com três votos. O Presidente "ad hoc" empossa o Deputado
Marco Régis, que agradece a escolha de seu nome e dá posse à
Deputada Maria Olivia como Vice-Presidente. A seguir, o Presidente
designa relatora a Deputada Maria Olívia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião do dia 24,
às 114h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2000.
Marco Régis, Presidente - Maria Olivia - Jorge Eduardo de Oliveira.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI N° 14.551
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco
Régis, Maria Olivia e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao
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Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Pastor George. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Olivia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer do relator sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.551, que cria a Ouvidoria do Sistema
Penitenciário do Estado. Prosseguindo, o Presidente indaga à
Deputada Maria Olivia se está em condições de emitir parecer. A
Deputada Maria Olivia procede à leitura de seu parecer, mediante o
qual conclui pela rejeição do veto. Na fase de discussão, fazem uso
da palavra os Deputados Pastor George, Maria Olívia e Marco Régis.
Submetido a votação, é o parecer arovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência suspende os trabalhos para que se lavre a ata.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita que se proceda à leitura
da ata e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Olivia, dispensa a sua leitura e solicita aos Deputados que a
subscrevam. A seguir, agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2000.
Marco Régis, Presidente - Maria Olivia - Jorge Eduardo de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.551

Comissão Especial
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art.
70, inciso II, da Constituição do Estado, o Governador do Estado opôs
veto total à Proposição de Lei n° 14.551, que altera a Lei n° 12.622, de
2519197, que cria a Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 13112000, as razões do veto foram
encaminhadas a esta Casa para apreciação.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno, incumbe-nos examinar o veto e sobre ele emitir
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parecer.

Fundamentação
A transformação da Ouvidoria de Polícia em Ouvidoria-Geral da

Polícia e do Sistema Penitenciário é fruto de ampla discussão, em que
houve, até mesmo, a participação e o total apoio do Ouvidor de Polícia
á época, Dr. José Roberto Gonçalves de Rezende, que,
lamentavelmente, veio a falecer no dia 12/812000.

Essa transformação representa mais que uma homenagem ao Dr.
José Roberto, cuja partida representou uma perda enorme para a
comunidade mineira, especialmente para a bandeira dos direitos
humanos e a redemocratização do País. Representa a necessidade
de adequação da Ouvidoria de Polícia para o cumprimento de seu
papel institucional, vale dizer, de fiscalização das ações policiais no
meio penitenciário.

Presos sentenciados ainda hoje estão sob a custódia da policia.
Muitos cumprem suas penas em delegacias. Essa é a realidade. Por
outro lado, as atividades policial e penitenciária estão, de certa forma,
entrelaçadas. Há uma proximidade natural entre as atribuições: de um
lado, a policia fazendo a segurança ostensiva e judiciária; de outro, o
resultado desse policiamento, que se concretiza pela prisão,
indiciamento do infrator até seu julgamento pela justiça e posterior
recolhimento do sentenciado ao estabelecimento penitenciário.

De fato, melhor seria termos uma Ouvidoria exclusiva para fiscalizar
o sistema penitenciário e outra Ouvidoria exclusiva para fiscalizar as
atividades policiais. Porém, no momento, em face das circunstâncias,
isso não é possível. Por esses motivos, em vez de se criar a Ouvidoria
do Sistema Penitenciário, está-se criando a Ouvidoria-Geral de Policia
e do Sistema Penitenciário, o que propriciará ao Ouvidor um leque
mais amplo de ações, muitas das quais lhe são atualmente vedadas,
como, por exemplo, a fiscalização da atividade policial exercida em
penitenciárias e outros estabelecimentos congêneres.

O mérito das medidas não pode dar lugar ao formalismo
exacerbado. Vale lembrar, na oportunidade, que a Ouvidoria de
Polícia, órgão que se tem destacado por sua atuação em defesa dos
direitos humanos e pelo aprimoramento das instituições policiais,
nasceu de um projeto de autoria parlamentar. Por esses motivos,
entendemos que o veto total não deve ser mantido, para se permitir,

E
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por via reflexa, que se preste homenagem póstuma e se reconheça
o trabalho e a luta encetados pelo Dr. José Roberto Gonçalves de
Rezende em prol de uma sociedade mais justa e fraterna.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n° 14.551.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2000.
Marco Régis, Presidente - Maria OUvia, relatora - Jorge Eduardo de

Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°664/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Casa Assistencial Dr. Bezerra de
Menezes, com sede no Município de Sacramento.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
a que compete o seu exame preliminar, atentando-se ao que dispõe o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os documentos que acompanham o aludido projeto

de lei, incluindo os decorrentes da diligência ordenada, a entidade
citada é uma sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos, que tem
exercido atividade com o objetivo de recuperação e desenvolvimento
mental e físico de crianças portadoras de lesões.

Os trabalhos desenvolvidos pela entidade são exercidos
gratuitamente por profissionais da área da saúde, garantindo às
crianças um atendimento especializado, que as leva à reintegração na
sociedade.

Uma vez que foram atendidas todas as exigências da Lei n° 12.972,
de 27/7/98, especialmente as do seu art. 1°, não vislumbramos óbice à
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 664/99.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Bené Guedes -

Agostinho Silveira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

692/99
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n° 692199

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Nahim José Simão,
com sede no Município de Passos.

A proposição, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, após ser publicada, foi distribuída a esta
Comissão, para ser examinada preliminarmente.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, os requisitos

para que as sociedades civis em funcionamento no Estado sejam
declaradas de utilidade pública são: ter personalidade jurídica; estar
em funcionamento há mais de dois anos; ter como membros de sua
direção pessoas idôneas e não remuneradas por seus cargos.

Examinando a documentação que instrui o processo, observa-se
inteira adequação às exigências mencionadas, razão pela qual não
vislumbramos impedimento de natureza jurídica à aprovação do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 692199 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°941/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Durval Angelo, visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos
Agricultores de Pocrane, com sede nesse município.

(1,
	

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece
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os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os
quais foram plenamente atendidos, conforme comprova a
documentação juntada ao processo. A entidade tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos.

Apresentamos emenda ao projeto tão-somente para acrescentar a
sigla à denominação da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicïdade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°94112000 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

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

Comunitária dos Pequenos Agricultores de Pocrane - ACOPAPO -,
com sede no Município de Pocrane.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista. Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1-04012000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Projeto Vida Resgatando
Vidas, com sede no Município de Moeda.

Após ser publicada vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
Consultando a documentação anexada ao processo, verificamos

que foram atendidas todas as exigências dispostas na referida lei.
Por tal razão, hão há óbices que impeçam a tramitação da matéria

em tela.
Conclusão



projeto, com o fim de sanar tal impropriedade.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade,
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.060/2000 com
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constitucional idade
Emenda n° 1, que

se segue.
EMENDA N° 1

Dê-se à Emenda e ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Oliveirense de Pais e Amigos dos Excepcionais - ASSOPAE -, com
sede no Município de Oliveira.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.061/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Miradouro, localizada no Município de
Miradouro.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
à qual compete emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O conteúdo do projeto de lei se sujeita às normas estabelecidas na

Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública. A documentação anexada ao processo foi toda
examinada, verificando-se que a entidade preenche os requisitos
previstos na referida lei. Não há, portanto, óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.061/2000.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Antônio Júlio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.063/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em referência é do Deputado Miguel Martini e tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Dom Quirino, com
sede no Município de Teófilo Otôni.

O referido projeto foi publicado em 27/5/2000 e distribuído a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1 1 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, determina os requisitos para

que as entidades sejam declaradas de utilidade pública. São eles: a
aquisição de personalidade jurídica; funcionamento há mais de dois
anos; cargos de direção não remunerados e, finalmente, diretoria
composta por pessoas idôneas.

Todos esses requisitos foram comprovados documentalmente pela
entidade interessada no recebimento do titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.063/2000 como originalmente
formulado.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.064/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Fundação Artística, Cultural e de
Educação para a Cidadania de Viçosa, com sede no Município de
Viçosa.

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.
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Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.04012000 na
forma original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.045/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de
Odontologia Regional de Uberlândia, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 25/5/2000, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório atende aos requisitos

determinados pela Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta a
declaração de utilidade pública.

Não se encontra óbice, pois, à tramitação do projeto em causa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constituciona[idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.04512000 tal como se encontra.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

2 Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.047/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Fraternidade Espírita Grande
Coração, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.
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Fundamentação

A matéria em análise está subordinada à Lei n° 12.972, de 2717/98,
que regulamenta os atos declaratórios de utilidade pública.

Examinando a documentação anexada ao processo, verificamos que
a entidade mencionada no relatório preenche os requisitos dispostos
na referida lei.

Assim sendo, ela está apta a receber o título declaratório que se
pretende lhe seja outorgado.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos

constitucionalidade e legalidade do Projeto
forma original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio,

Agostinho Silveira.
relator - Bené Guedes -

pela	juridicidade,
de Lei n° 1.04712000 na

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.060/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n°
1.060/2000 tem o objetivo de declarar de utilidade pública a
Associação Oliveirense de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE-,
com sede no Município de Oliveira.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
à qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratório de utilidade pública pleiteado no projeto de lei

sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 2717198.
Foram examinados todos os documentos anexos ao

constatando-se que a Associação, além de observar
legais, trabalha no intuito de assegurar o ajustamento e
dos excepcionais em seu município.

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação dest
Além dessas considerações, adstritas ao exame

verificamos que a sigla correta da entidade vinculada

processo,
os ditames
3 bem-estar

matéria.
preliminar,

à APAE é
fr\uvML, cabendo-nos, nesta oportunidade, apresentar emenda ao
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Fundamentação

A matéria em análise está subordinada às normas estabelecidas na
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratários de
utilidade pública.

Examinando a documentação anexada ao processo, constatamos
que a referida Fundação preenche os requisitos previstos na
legislação em vigor.

No entanto, para acrescentar a sigla ao nome da entidade,

	

apresentamos emenda ao final deste parecer.	-
Conclusão

Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.06412000 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Artística,

Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa - FACEV -' com
sede no Município de Viçosa.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista. Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.065/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.06512000, do Deputado Paulo Piau, visa a

z declarar de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais Rodolfo Luiz
Vieira, com sede no Município de Pedrinópolis.

Publicada em 1°1612000, veio a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõem os arts. 188 e 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

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

anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes da
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legislação que disciplina o processo declaratório de utilidade
pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando
emenda somente para acrescentar sigla ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n o 1.065/2000 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Obras

Sociais Rodolfo Luiz Vieira -SOS Rodolfo Luiz Vieira -, com sede no
Município de Pedrinópolis.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.066/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Velhinhos São
Sebastião, com sede no Município de Piraúba.

Nos termos do art. 145, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
compete a este órgão colegiado apreciar preliminarmente a matéria,
atendo-se a seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O Lar dos Velhinhos São Sebastião é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, em funcionamento no Estado há mais de dois anos, que
serve desinteressadamente á coletividade. A sua diretoria é composta
por pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

De acordo com a Lei n° 12.972, de 27/7/98, a entidade está apta,
pois, a receber o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em	vista	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constituciona[idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.066/2000 na
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forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.068/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em tela

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Contagem -, com sede nesse
município.

Publicado no "Diário do Legislativo" do de 21612000, o projeto foi
distribuído a esta Comissão para exame preliminar quanto a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, contata-se

que a entidade em questão é pessoa jurídica em funcionamento há
mais de dois anos. Sua diretoria é idônea, e seus membros não são
remunerados pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.068/2000 como originalmente
formulado.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.080/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei ora analisado, do Deputado José Henrique, visa

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Lar Feliz - CCLF -'
com sede no Município de Sericita.

rÀ
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Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece
os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os
quais foram plenamente atendidos, conforme comprova a
documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade constante no projeto tem
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelos exercícios
de seus cargos.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constituciona[idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.08012000 na
forma original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.081/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em

análise objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Lotéricos e Similares do Estado de
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 81612000, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Sindicato atende aos requisitos determinados pela Lei n°

12.972, de 27/7/98, que regulamenta a declaração de utilidade pública
de entidades. Não se encontra óbice, pois, à tramitação do projeto em
causa.

Estamos apresentando emenda ao final deste parecer, para
incorporar a alteração estatutária ocorrida em 5/1/99, relativa à
mudança de nome do aludido Sindicato.
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Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.08112000 com
a Emenda n o i, a seguir apresentada.

Emenda n° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Empregados em Estabelecimentos Lotéricos, Jogos, Bingos,
Cassinos, Trabalhadores Autônomos e Similares do Estado de Minas
Gerais - SINDELOT-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.082/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n°

1.082/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Limeira do Oeste, com sede
nesse município.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
a que compete, em exame preliminar, apreciar a matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação•
O ato declaratório de utilidade pública proposto neste projeto sujeita-

se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 2717198,
principalmente no exposto em seu art. 1°.

Foram examinados todos os documentos anexos ao processo,
constatando-se que a APAE de Limeira do Oeste, além de observar
os ditames legais, trabalha pelo desenvolvimento social fundado na
abnegação e no espírito de amor, visando ao bem-estar de seus
associados.

Não há razão, portanto, para obstar a tramitação da matéria em
o exame.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.08212000 na conformidade de sua redação original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.083/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Ivair Nogueira, por meio do Projeto de Lei n°

1.08312000, pretende seja declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Simbólica Trabalho, Fraternidade e Justiça n° 227,
com sede no Município de Betim.

Publicado em 91612000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.972, de 2717198,

que prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública.
A referida entidade atende às condições estabelecidas pela citada

lei, conforme atestam os documentos que informam o processo,
estando apta a receber o título que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.08312000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Júlio - Bené Guedes -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.085/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°

1.085/2000 objetiva declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo
e Esportivo Cristina - GREC -, com sede no Município de Santa Luzia.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
a quem compete apreciá-la em exame preliminar, conforme dispõe o
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art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

O ato declaratório de utilidade pública sujeita-se às normas da na
Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Foram examinados todos os documentos anexos ao processo,
constatando-se que a entidade, além de observar os ditames legais,
trabalha no desenvolvimento cultural e esportivo como forma de
solucionar problemas sociais.

Não há razão, portanto, para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.08512000 na forma original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000-
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Júlio - Bené Guedes -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.096/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em causa, do Deputado Anderson Adauto, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do
Bairro São Cristóvão, localizada no Município de Patrocínio.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
a quem compete examiná-la preliminarmente, conforme dispõe o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O conteúdo da proposição sujeita-se às normas estabelecidas na Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública, especificamente no que diz respeito ao seu art. 10.

A documentação anexada ao processo foi toda examinada,
verificando-se que a entidade citada preenche os requisitos previstos
na lei.

Assim, não há óbice à tramitação da matéria nesta Casa.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n°1.096/2000 na forma original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.

rÀ
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Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Silveira - Bené Guedes.
PARECER PARIA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.098/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais do Município de Fronteira.

Publicado no 'Diário do Legislativo" do dia 22/6/2000, vem o projeto
a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art 188, c/co art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser

pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em
funcionamento há mais de dois anos. E o que prevê o art. 1 0 da Lei n°
12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
referida entidade preenche os requisitas constantes nessa lei; torna-
se, pois, habilitada ao título declaratório proposto. Entretanto, faz-se
necessário apresentar emenda ao art. 1° da proposição, para correção
do nome da entidade.

Diante do exposto,
constituciona[idade e pela
com a seguinte Emenda n°

Conclusão
concluímos pela

legalidade do Projeto
1.
Emenda n° 1

juridicidade,	pela
de Lei n° 1.09812000

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

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

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antônio

Júlio - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.101/2000
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloíse, o Projeto de Lei n°
1.101/2000 objetiva declarar de utilidade pública estadual a Irmandade
do Instituto de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Cássia.

Após haver sido publicada, a proposição em tela foi encaminhada a
esta Comissão, à qual compete, em exame preliminar, apreciar a
matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O ato declaratório de utilidade pública pleiteado nesse projeto

sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 2717198,
principalmente em seu art. 11.

Foram examinados todos os documentos anexos ao processo,
constatando-se que a Irmandade do Instituto de São Vicente de Paulo,
além de observar os ditames legais, trabalha para manter um hospital-
geral que presta atendimento no município, para criar, manter e
promover outras entidades de assistência social na região, bem como
colaborar com o poder público na criação e desenvolvimento de
projetos que visem à melhoria das condições de saúde da população.

Não há razão, portanto, para obstar a tramitação da matéria em
exame.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.101/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antônio

Júlio - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.104/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei ora

analisado objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, com sede nesse município.

Publicada em 22/6/2000, veio a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.
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Fundamentação

A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois
anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que não recebem pagamento pelos cargos que
ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na lei
que disciplina o processo declaratório de utilidade pública -

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando
emenda somente para acrescentar a sigla SMCJF ao nome da
entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.10412000,
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 11  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de

Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora - SMCJF -' com sede no
Município de Juiz de Fora.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

t107/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Edson Rezende, por meio do Projeto de Lei n°

1.107/2000, pretende seja declarado de utilidade pública o Projeto
Vida, com sede no Município de Santos Dumont.

Publicado em 27/6/2000, veio a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.10712000 na
forma original.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Bené Guedes -

	

Agostinho Silveira.	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.108/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n°

1.108/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Municípios da Microrregião do Baixo Sapucai - AMBASP -, com sede
no Município de Varginha.

Publicado no Diário do Legislativo" do dia 271612000, vem o projeto
a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica,
ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções e estar em funciánamento há mais de dois
anos.

Observando a documentação juntada ao processo constatamos que
a referida Associação preenche os requisitos da lei, estando, pois,
habilitada a receber o título declaratório proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.10812000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Bené Guedes -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.115/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Dinis Pinheiro, por meio do Projeto de Lei no
1.11512000, pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação
José Lucca, com sede no Município de Governador Valadares.

Publicado em 291612000, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a

entidade ora examinada é pessoa jurídica, funciona há mais de dois
anos, contando com diretoria idônea, cujos membros não são
remunerados pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constituciona[idade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.115/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho

Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1C TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 3712000
Comissão Especial

Relatório
Tendo como primeira signatária a Deputada Elaine Matozinhos, a

proposta de emenda à Constituição em epígrafe visa a acrescentar o
§ 40 ao art. 140 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/5/2000, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objetiva acrescentar o § 4 1 ao art. 140 da Cada mineira

no intuito de assegurar ao Delegado de Polícia o direito à
inamovibilidade, salvo no caso de remoção compulsória, por motivo de
interesse público, precedida de sindicância administrativa e após
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dominicais.

Os bens de uso especial são os utilizados para a execução do
serviço da autarquia, como, por exemplo, a sua sede e os bens
móveis utilizados na prestação de seus serviços. Eles são, por
natureza ou por lei, destinados ao uso do IPSM, para a consecução
de seus objetivos. Por isso, são afetados ao uso da administração. Em
decorrência de sua destinação ou afetação a fins públicos, eles estão
fora do comércio jurídico, sendo inalienáveis. Entretanto, essa
inalienabilidade não é absoluta, já que podem perder sua destinação
pública, o que ocorre por meio do instituto da desafetação.

Já os bens dominicais são objeto de direito pessoal ou real da
autarquia. Não estando afetados a finalidade pública específica, eles
podem ser alienados, observados os dispositivos legais.

Por força da Constituição do Estado, são requisitos para a alienação
dos bens dominicais imóveis a prévia avaliação, a autorização
legislativa e a licitação, salvo nos casos de permuta e doação. A Lei
Federal n° 8.666, de 21/3/93, exige, para a alienação de bem público,
a existência de interesse justificado, bem com a avaliação prévia, e,
no caso de bens imóveis, autorização legislativa e licitação, sendo a
avaliação prévia e a licitação dispensadas nos casos elencados no
inciso 1 do art. 17. Para os bens móveis, a lei federal exige a avaliação
prévia e a licitação, sendo esta dispensada nos casos do inciso II do
art. 17.

Verifica-se, pois, que o regime jurídico dos bens públicos varia de
acordo com sua destinação, ou seja, se os bens são afetados ou não.
Assim, enquanto os bens de uso especial são inalienáveis, já que são
afetados, os bens dominicais podem ser alienados, cumpridas as
exigências da Constituição Estadual e da Lei Federal n° 8.666, de
21/3/93.

O projeto de lei em análise visa a autorizar o IPSM a alienar bens do
seu acervo patrimonial. Entretanto, a despeito das supramencionadas
determinações impostas por nosso ordenamento jurídico para a
alienação de bens públicos, o projeto não especifica os bens a serem
alienados. Trata-se de autorização genérica que afronta a
Constituição Estadual, bem como a Lei Federal n° 8.666, de 2113193,
de observância obrigatória pelos Estados membros.

Por isso, esta Comissão baixou a proposição em diligência ao IFSM,
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para que essa autarquia encaminhasse a esta Casa a relação dos
bens de seu patrimônio os quais a autarquia tem interesse em alienar
- especificando suas formas de utilização - bem como as certidões dos
registros dos imóveis. Atendendo à solicitação, o IPSM encaminhou a
documentação solicitada, tornando-se, possível a autorização
legislativa especifica, exigida pelo ordenamento jurídico vigente.
Assim, apresentamos o Substitutivo n° 1, autorizando a autarquia a
alienar os bens identificados de seu patrimônio.

Conclusão	 -
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 93612000 na forma do Substitutivo n°
1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar os bens que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a alienar os seguintes
bens do seu patrimônio:

- Edifício Paraíba Center, na Rua Paraíba, no 1441, Bairro
Funcionários, Belo Horizonte, situado no lote 13, quarteirão 03, com
área do terreno de 600 m 2 e aproximadamente 2.200 m2 de área
construída, matriculado sob o n° 29.179, a fls. 266, do livro 2, no
Cartório do 61 Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

- Edifício na Rua Paraíba, n o 575, esquina com a Rua Bernardo
Guimarães, n° 803, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, situado no
lote 24, quarteirão 27, com área do lote de 420 m 2 e área construída
de 1.720 m2, matriculado sob o n° 32.929, no livro 2, no Cartório 30
Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

III - Lojas de galeria no Edifício Marena, Conjunto n° 107. na Avenida
Amazonas, n° 45. Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A,
quarteirão 11, registradas sob o n° 39.694, a fis. 279, do livro 3-AP, no
Cartório do 31 Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

IV - Lojas de galeria no Edifício Marena, Conjunto n° 108 e 109 na
Avenida Amazonas, n° 61, Centro, Belo Horizonte, situadas no lote
2A, quarteirão 11, registradas sob o n° 39.353, a fis. 214, do livro 3-
AP, no Cartório do 3 0 Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;
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decisão, pelo voto de 213 dos membros do Conselho Superior de
Polícia Civil, assegurada ampla defesa, ou de uma delegacia para
outra da mesma comarca, por necessidade do serviço, a critério da
chefia imediata.

O instituto da inamovibilidade consiste na garantia de que gozam
certos agentes públicos de não serem transferidos "ex officio" pela
administração, a não ser por ato que tenha como fundamento motivo
de interesse público, que se sujeitará, ainda, a decisão do órgão
competente da instituição a que pertence o agente, com a exigência
do voto de, no mínimo, 213 dos respectivos membros.

Atualmente, a Constituição Federal, em seu art. 95, II, art. 128, § 50,
1. "b", e parágrafo único do art. 134, assegura o direito à
inamovibilidade aos membros da magistratura, do Ministério Público e
da Defensoria Pública, no que é acompanhada pela Cada Estadual,
que, em seus arts. 100, II, 126, II, e "caput" do art. 130, garante esse
privilégio aos mesmos agentes.

É importante observar que, conquanto a Carta Magna tenha
concedido essa garantia somente às três categorias citadas, não nos
parece haver nenhuma vedação naquele diploma a que os Estados
estendam a inamovibilidade a outros agentes públicos. Pelo contrário,
encontra-se na Constituição Federal, em seu art. 25, § 1 0 , preceito que
outorga aos Estados federados o exercício das competências que não
lhes sejam vedadas por aquele diploma.

Não se deve olvidar que, de acordo com o disposto no art. 10, II. da
Constituição mineira, compete ao Estado organizar seu governo e sua
administração.

Assim, a instituição da garantia da inamovibilidade a servidores
públicos estaduais, além daqueles já contemplados na Cada Magna,
insere-se no âmbito de competência do Estado, tendo em vista que se
trata de medida atinente à organização de sua administração.

Dessa forma, quanto aos aspectos jurídicos, não vislumbramos
óbice à tramitação da matéria.

Quanto ao mérito, a proposta se nos afigura conveniente e oportuna.
E de conhecimento geral que os Delegados de Policia, não raramente,
são expostos a interferências nos trabalhos que desenvolvem, o que
compromete as investigações policiais e, por reflexo, as ações penais,
quando, ressalte-se, começam a ocorrer, com mais efetividade, as
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atuações dos magistrados, dos membros do Ministério Público e da
Defensorja Pública.

Ora, de que adianta garantir a inamovibilidade dessas três
categorias, assegurando-lhes condições para atuar com
independência, se a problema não for combatido em sua origem?

Repita-se que a atuação do Delegado de Polícia é antecedente à
dos magistrados, dos membros do Ministério Público e dos
Defensores Públicos, o que reforça a necessidade de se assegurar
àquela categoria a prerrogativa da inamovibilidade.

Fica configurada, dessa forma, a existência de interesse público a
respaldar a proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 37/2000.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ambrósia Pinto, relator - Luiz Tadeu

Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 93612000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da CPI do IPSM, o projeto de lei em epígrafe autoriza o
referido Instituto a a!ienar bens do seu acervo patrimonial.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 814/2000, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Vem, então, o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto à sua jurídicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O IPSM, de acordo com a Lei n° 11.406, de 28/1/94, é uma

autarquia vinculada à PMMG. Seu patrimônio, na forma do art. 11 da
supramencionada lei estadual, é constituído de bens móveis e
Imóveis, direitos e outros valores a ele pertencentes e os que ao seu
patrimônio se incorporarem, bem como a doação, o legado, o auxílio e
outros benefícios provenientes do Estado e de pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Trata-se de bens públicos que, na
classificação do art. 66 do Código Civil, podem ser de uso especial ou
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V - Sobrelojas n os 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

210, 211, 212, 213, 216, 217 e 218 do Edifício Marena, na Avenida
Amazonas, n° 61, Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A,
quarteirão 11, com área construída de 429,35 m 2, registradas sob o no
39.354, a fis. 214, do livro 3 AP, no Cartório do 3 1 Ofício de Registro
de Imóveis de Belo Horizonte;

VI - Apartamento n o 1.801 do Edifício Marena, na Avenida
Amazonas, n° 61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, varanda, registrado sob o n° 39.478, a fls 240, do
livro 3AP, no Cartório do 30 Oficio de Registro de Imóveis de Belo
Horizonte;

VII - Apartamento n° 1.802 do Edifício Marena, na Avenida
Amazonas, n° 61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, registrado sob o
39.478, a fls. 240, do livro 3AP, no Cartório do 3 0 Oficio de Registro de
Imóveis de Belo Horizonte;

VIII - Apartamento n° 1.804 do Edifício Marena, na Avenida
Amazonas, n° 61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço e varanda, registrado sob o n° 39.478, a fís.
240, do livro 3AF, no Cartório do 3 1 Ofício de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;

IX - Apartamento n° 1.805 do Edifício Marena, na Avenida
Amazonas, n° 61, Centro, Belo Horizonte, com três quartos, sala,
cozinha, área de serviço e varanda, registrado sob o n° 39.478, a fls.
240, do livro 3AP, no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;

X - Imóvel constituído de galpão com uma loja, na Rua Curitiba, nos
987 e 995, situado nos lotes 14 e 16, quarteirão 27, Belo Horizonte,
com área de 1.200m 2 de terreno e, aproximadamente, 1.600m 2 de
área construída, matriculado sob o n° 10.682, no livro 2, no Cartório do
1 1 Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XI - Imóvel constituído de terreno e galpão, na Rua Tupis, n° 862,
Centro, Belo Horizonte, situado no lote 4, quarteirão 11, com 600 m2
de área e 420 m 2 de construção, matriculado sob o n° 45.966, no livro
2, no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XII - Imóvel constituído de terreno e galpão, com, aproximadamente,
600 m2 de área e 418 m2 de construção, na Rua Tupis, n°842, Centro,
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Belo Horizonte, situado no lote 3, quarteirão 11, matriculado sob o
n o 45.965, a fis. 1, do livro 2, no Cartório do 3° Ofício de Registro de
Imóveis de Belo Horizonte;

XIII - Lotes 14, 15A, 16A e 17A do quarteirão 5A, e respectivas
benfeitorias, na Rua Aquiles Lobo, n os 586, 564 e 556, Bairro Floresta,
Belo Horizonte, com área de terreno de 1500 m 2 e 1200 m2 de galpão,
matriculados sob o n° 44.701, no livro 2, no Cartório do 4 1 Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XIV - Prédio na Rua da Bahia, n
o
s 1196, 1200 e 1204, denominado

Edifício Recarei, Centro, Belo Horizonte, situado no lote 9, quarteirão
10, com área de terreno de 600 m 2 e 1600 m 2 de área construída,
matriculado sob o n° 29.722 , no livro 2, no Cartório do 2° Oficio de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XV - Prédio na Rua Levi Coelho, n° 51, Bairro Santa Efigênia, Belo
Horizonte, situado no lote 7, quarteirão 53A, com área aproximada de
465 m2 de terreno e área construída de 1577 m 2, matriculado sob o n°
51.650, no livro 2, no Cartório do 40 Oficio de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;

XVI - Casa na Avenida Afonso Pena, n° 2.169, Centro, Belo
Horizonte, construída em terreno de 330 m 2, situada no lote 1,
quarteirão 12, com área construída de 438 m 2, em dois pisos, e parte
medindo 16 m 2, com frente para a Rua Rio Grande do Norte, n° 630,
matriculada sob o n° 32.420 , no livro 2, no Cartório do 3 1 Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XVII - Casa na Avenida Afonso Pena, n°4.220, Bairro Mangabeiras,
Belo Horizonte, construída em terreno de 360 m2, situada no lote 1,
quarteirão 19-13, com 320 m 2 de área construída, matriculada sob o n°
32.852, no livro 2, no Cartório do 21 Ofício de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;

XVIII - Prédio comercial na Avenida Afonso Pena, n os 4.230, 4.234 e
4.238, situado no lote 2, quarteirão 1913, com, aproximadamente, 360
m 2 de área de terreno e 438 m 2 de área construída, matriculado sob o
n° 32.853, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis
de Belo Horizonte;

XIX - Casa na Rua Levi Coelho, n° 29, situada no lote 3, quarteirão
53-A, com área de, aproximadamente, 300 m 2, e 130 m 2 de área
construída, matriculada sob o n° 20.200, no livro 2 do Cartório, no 20
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Oficio de Registro de Imóveis deBelo Horizonte;

XX - Casa na Rua Alagoas, n° 506, construída em parte dos lotes 1
e 7, quarteirão 6, com 180 m 2 deterreno e 225 m 2 de área construída,
dois pisos, matriculada sob o n o 17.734, no livro 2, no Cartório do 20
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XXI - Casa na Rua Almirante Alexandrino, n° 277, Bairro Gutierrez,
Belo Horizonte, situada no lote 6, quadra 26-A, com área de 420 m 2 e
área construída de 468 m 2, matriculada sob o n° 39.566, no livro 2, no
Cartório do 1 1 Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XXII - Casa na Rua Maria Tanure, n° 8, Bairro Jardim Arizona, Sete
Lagoas, situada no lote 7, quadra "C", matriculada sob o n° 13.683, a
fis. 41, do livro 2Y1, no Cartório de Registro de Imóveis de Sete
Lagoas - MG;

XXIII - Casa na Rua Bernardo Guimarães, n° 474, Bairro
Funcionários, Belo Horizonte, situada no lote 4-A, quadra 10,
originado da subdivisão dos lotes 4 e 5 da quadra 10, matriculada sob
o n° 46.757, no livro 2, no Cartório do 3° Oficio de Registro de Imóveis
de Belo Horizonte;

XXIV - Casa na Avenida do Contorno, n° 5.057, esquina com Rua
Luz, Bairro Serra, Belo Horizonte, situada no lote 27 da quadra 29-13,
com 390 m 2 de área de terreno e 392 m 2 de área construída,
matriculada sob o n° 33.151, no livro 2, no Cartório do 2 0 Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XXV - Casa na Avenida Amazonas, n° 2.475, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte, situada no lote 8, quadra 29, com 350 m2
de área de terreno e 333 m 2 de área construída, matriculada sob o n°

zs 41.115, no livro 2, no Cartório do 1 0 Oficio de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;

XXVI - Apartamento n° 302, no Edifício Canadá, na Rua Aimorés, n°
1006, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, situado no lote 2, quadra

t 20, matriculado sob o n° 2.873, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XXVII - Terreno com área de 124.155,70 m2, não urbanizado,
' situado junto aos Bairros São Gabriel II e Dom Silvério, antiga

Fazenda Gorduras ou Belmonte, em Belo Horizonte, matriculado sob
o n° 36.872, a fls. 232, no livro 3AF, no Cartório do 1° Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte;
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XXVIII - Terreno com área de 47.745 m2, não urbanizado, situado

junto ao Bairro Jardim Vitória, Belo Horizonte ! antigo Gorduras de
Baixo, matriculado sob o n° 6.012, no livro 2, no Cartório do 4 1 Oficio
de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

XXIX - Lote 2, quarteirão 2, no Bairro Ipiranga, Belo Horizonte, com
área aproximada de 360 m2, matriculado sob o n o 5.074, no livro 2, no
Cartório do 71 Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo único - A alienação a que se refere o "caput" deste artigo
será motivada e está sujeita à aprovação pelo Conselho
Administrativo do IPSM.

Art. 2° - O produto da alienação dos bens será destinado ao
atendimento dos fins institucionais do IPSM.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.09712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
análise autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de
alfabetização de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESUs.

Publicado em 22/6/2000, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende autorizar o Poder Executivo a

implementar projeto de alfabetização de adultos nos CESUs. Prevê,
ainda, que o Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, as
condições técnico-operacionais necessárias à implementação do
projeto e uniformizará os procedimentos a serem observados.

Antes de abordarmos os aspectos puramente constitucionais da
matéria, registre-se que o programa é o instrumento de organização
governamental para a concretização dos objetivos pretendidos pelo
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Governo. Subdivide-se em projetos e atividades, de acordo com
sua duração, e sua execução está vinculada à previsão de receitas na
lei orçamentária. A simples criação de um programa por lei, sem que
este tenha respaldo nas leis orçamentárias, não produziria efeitos.

No tocante ao assunto, cumpre salientar que o Poder Executivo, ao
encaminhar à Assembléia o projeto de lei orçamentária anual, deve
detalhar os programas sociais constantes no Plano Plurianual de Ação
Governamental que serão executados no decorrer do ano, destacando
os recursos destinados ao financiamento das atividades-meio e das
atividades-fim e os investimentos a serem realizados em cada
programa, com seus respectivos órgãos executores, bem como os
resultados quantitativos e qualitativos que pretende alcançar.

A Constituição do Estado prevê a competência privativa do
Governador do Estado para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo (art. 90, XIV). Assim,
constitui competência típica da administração pública, inerente ao
Poder Executivo, o exercício da atividade administrativa, que
compreende a implementação de projetos e programas. Dessa forma,
resta demonstrado que o programa é uma ação governamental, típica
do Poder Executivo, que não necessita de lei para ser instituído. A lei,
nesse caso, configuraria interferência de um Poder nas ações do
outro, o que violaria o principio da separação de Poderes, preconizado
pela Constituição Federal.

Ademais, cumpre elucidar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224-4, de
que somente deverão ser submetidos pelo Executivo á aprovação do
Congresso os planos e programas previstos na Constituição, bem
como os que impliquem investimentos ou despesas para a União,
necessariamente previstas no seu orçamento. Com  exceção dessas
hipóteses, nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo
Executivo ao Congresso, seja porque muitos deles são atividades
típicas da administração, seja porque restaria inviabializado o
exercício das funções do Poder Executivo.

Da forma proposta, entendemos que o projeto se reveste de
natureza meramente autorizativa, não inovando o mundo jurídico.
Sendo assim, embora reconheçamos seu grandioso objetivo, de
incentivar ações para erradicar o analfabetismo, temos de nos ater
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aos princípios e às previsões constitucionais.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.097/2000.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira,
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 88012000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera S dispositivos da Lei n 9 12.730, de 30112/97, que trata de
modificações na legislação tributária estadual.

Aprovado no 1 0 turno, com subemendas que receberam o n° 1 às
Emendas no

s 1 a 4, prejudicadas, retorna o projeto a esta Comissão
para receber parecer no 2° turno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela resguarda os interesses do Fisco Estadual,

pois veda a utilização indevida dos benefícios da moratória e posterior
remissão de créditos relativos à importação de mercadoria destinada a
estabelecimento mineiro cujo imposto tenha sido indevidamente
recolhido a outra unidade da Federação.

Tendo em vista o lapso temporal na tramitação do projeto de lei em
tela, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, aprovada no 1 1 turno,
autorizou o Poder Executivo a prorrogar até 301912000 o benefício
previsto no inciso 1 do art. 14 da Lei n° 13.430, de 28/12/99, que
alterou a Lei n° 12.730, de 30/12/97, alcançando as operações de
importação do exterior de matéria-prima, produto acabado ou bem do
ativo permanente, com destino a empresa mineira, por meio de
estabelecimento situado em outra unidade da Federação.

As demais alterações introduzidas no projeto durante sua discussão
e votação no 1 0 turno, por meio de subemendas, objetivam adequar as
Emendas no

s 1 a 4 ao disposto no art. 14, inciso II, da Lei
Complementar n° 101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como ao disposto na Lei n°6.763, de 1975, que consolida
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a legislação tributária estadual.

Assim, entendemos que o projeto de lei em tela deve prosperar e
merecer a aprovação desta Casa.

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

Lei n° 88012000, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Mauro Lobo -

Olinto Godinho - Irani Barbosa - Rêmolo Aloise.	-
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 88012000

Altera dispositivos da Lei n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 12.730, de

30 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6°- ..........................................

- compromisso formal em realizar, diretamente pelo Estado de
Minas Gerais, a totalidade de suas importações;

II - apresentação à administração fazendária de sua circunscrição
das seguintes informações:

a) relação de suas importações realizadas, discriminando-as, por
data de desembaraço, valor, tipo de produto, documento de
importação e valor do ICMS, se incidente;

b) relação de entradas, em seu estabelecimento, de mercadorias de
origem estrangeira, recebidas em operação interestadual, com o
respectivo valor e por tipo de produto.

§ 2° - O pedido de moratória implica o reconhecimento, pelo
interessado, do crédito tributário autuado ou denunciado e a
desistência formal e definitiva de sua discussão administrativa ou
judicial.

§ 31 - O descumprimento, em qualquer tempo, dos termos
estabelecidos para fins de concessão da moratória de que trata esta
lei implicará, a partir da data de sua caracterização, a cessação da
moratória e da garantia de extinção dos créditos de que tratam os
incisos 1 e III do artigo anterior, bem como a reconstituição integral do
crédito tributário.

Art. 70 - Mediante requerimento do interessado, após três anos de
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vigência formal da moratória e verificado o cumprimento de seus
termos relativamente a 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário
de que trata o art. 5° desta lei, o Estado concederá:

- compensação com crédito acumulado do ICMS e remissão em
relação ao saldo devedor remanescente;

II - remissão, na hipótese de inexistência de saldo credor
acumulado.

Parágrafo único - A remissão de que trata este artigo fica
condicionada ao cumprimento pelo interessado do disposto no art. 6 0 ,
observado o prazo estabelecido no art. 8 1 desta lei.'.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar o beneficio
previsto no inciso 1 do art. 14 da Lei n° 13.430 , de 28 de dezembro de
1999, alcançando as operações de importação do exterior de matéria-
prima, produto acabado ou bem do ativo permanente, com destino a
empresa mineira, realizadas até 30 de setembro de 2000, por meio de
estabelecimento situado em outra unidade da Federação.

Art. 3 0 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 13.243, de
23 de junho de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 31 -	 ..........
§ 81 - O não-cumprimento do parcelamento das condições

estabelecidas nesta lei determina o seu cancelamento e o
restabelecimento do crédito tributário sem os benefícios de que trata
este capítulo, salvo na hipótese em que o atraso no pagamento da
parcela não seja superior a trinta dias, hipótese em que o
parcetamento não poderá ser cancelado".

§ 91 - Fica o Poder Executivo autorizado a restabelecer o prazo para
cumprimento do parcelamento desta lei, com seus benefícios nas
reduções de multas, desde que requerido no prazo de sessenta dias
contados da data de publicação desta lei.

Art. 40 - O art. 13 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 28:

"At 13- ..................................................
§ 28 - O valor de pauta a que se refere a alínea "d" do § 13 deste

artigo deverá ser fixado observando-se os preços médios praticados
nos trinta dias anteriores no mercado da região onde ocorrer o fato
gerador".

Art. 5° - Fica revogado o § 1 1 do art. 51 da Lei n° 12.730, de 30 de
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dezembro de 1997.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 241812000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Major
José lvo Gomes de Oliveira, ocorrido em 181812000, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento de Palma
Evangelista, ocorrido em 231812000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Vanita Brandão Silva, ocorrido em 24/8/2000, em Datas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA iga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas do dia onze de agosto de dois mil, comparecem
no auditório da UNIMONTES, em Montes Claros, os Deputados Dimas
Rodrigues e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e
procede à leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião, destinada á realização de audiência pública,
integra o Seminário Pequi e os Frutos do Cerrado, que se realiza
nesta cidade, nos dias 10/8/2000 e 111812000, e tem por finalidade
colher subsídios para a apreciação do Projeto de Lei n° 1.02512000,
do Deputado Rogério Correia. A Presidência registra a presença do
Deputado Rogério Correia e dos Srs. Adelmar Ramos Novais,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaíba; Alvimar
Ribeiro dos Santos, da Comissão Pastoral da Terra; José Fagundes,
Prefeito Municipal de Ibiracatu; Alvaro Alves Carrara, do Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas; Ernani Ronie Marfins,
professor da UFMG; Braulino Caetano dos Santos, Diretor do Projeto
Grande Sertão; Humberto Gomes Oliva, Presidente da Cooperativa
dos Prcdutores e Catadores de Pequi, de Japonvar; Cristovino Vieira
Neto, do Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Riacho dos Machados, e José Antônio Ribeiro, engenheiro agrônomo
do Centro de Assessoria dos Movimentos Populares do Vale do
Jequitinhonha; das Sras. Sidalha de Oliveira, professora de Geografia,
e Maria Amália Queiroz Lafetão, Diretora do Núcleo de Ciências
Agrárias da UFMG; dos Srs. Fábio Dias Costa, ambientalista, e
Ricardo Ferreira Ribeiro; de Vereadores e lideranças de movimentos
populares da região. O Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que originou a reunião tece seus comentários iniciais
sobre o seminário e o referido projeto de lei. A seguir, o Sr. Alvaro
Alves Carrara apresenta o documento síntese dos trabalhos
desenvolvidos no Seminário Pequi e os Frutos do Cerrado e o
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encaminha à Presidência. Logo após, expositores, Deputados e
demais participantes realizam amplo debate, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - Ailton Vilela - Márcio

Kangussu.

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

1.103/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural
Sétimo Degrau Produções Artísticas, com sede no Município de
Barbacena.

Após a sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida solicitada no projeto está sujeita às normas da Lei n°

12.972, de 27/7/98, que disciplina os atos declaratórios de utilidade
pública de entidades. Consultando a documentação anexada ao
processo, averiguamos que a referida Associação preenche os
requisitos previstos nessa lei, razão pela qual não encontramos óbice
à tramitação da matéria.

No entanto, optamos por apresentar emenda ao projeto para
acrescentar a sigla da entidade, em conformidade com o art. 10 de seu
estatuto, fazendo constar que a sua sede é no Município de
Barbacena.

Conclusão
' Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.10312000 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

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

Sétimo Degrau Produções Artísticas - SDEPA -, com sede no
Município de Barbacena.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 17/99
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei Complementar n° 17199, do Presidente do Tribunal
de Justiça, dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias no
Estado.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1 a 20, que
apresentou.

A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o
mérito da proposição, opinou por sua aprovação com as Emendas nos
1 e 2,4 a 11, 13 a 15, 17 e 18, da Comissão de Constituição e Justiça,
e com as Emendas n

o
s 21 a 100, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, no âmbito de sua
competência.

Durante a discussão do projeto, os Deputados Sargento
Rodrigues e Mauro Lobo propuseram emendas, que, aprovadas,
foram incorporadas ao Substitutivo n° 1, apresentado por este relator.
Em face desses fatos, elabora o relator nova redação para o seu
parecer, nos termos do art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno.

Fundamentação
Visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional no Estado, o

projeto dá novo tratamento à organização e à divisão judiciárias do
Estado, as quais se destacam: o aumento do número de membros dos
Tribunais de Justiça e de Alçada, respectivamente, de 44 para 60
Desembargadores e de 50 para 97 Juízes; a alteração dos requisitos
para a criação e a instalação de comarcas, mediante a fixação de
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parâmetros técnicos para a sua instituição (população mínima de
18 mil habitantes na comarca, número de eleitores superior a 13 mil e
movimento forense anual de, no mínimo, 400 feitos judiciais); a
alteração da classificação de comarcas (l entrância, 22 entrância e
entrância especial); a criação de dez Câmaras Regionais do Tribunal
de Alçada, com sede nos Municípios de Juiz de Fora, Januária, São
Sebastião do Paraíso, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia,
Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas e Pouso Alegre, os
quais serão constituídos de cinco Juízes; a criação da Circunscrição
Judiciária Metropolitana, constituída das Comarcas de Belo Horizonte,
Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, sendo
classificadas como de entrância especial, bem como da Circunscrição
Judiciária do Vale do Aço, composta das comarcas de lpatinga,
Coronel Fabriciano e Timóteo, tendo como sede a Comarca de
Ipatinga; a criação de novas comarcas; a instituição de varas
específicas dos Juizados Especiais nas comarcas que contêm três ou
mais varas, a fim de proporcionar o adequado funcionamento desses
órgãos no Estado, bem como a criação do cargo de 3°-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça.

Com o objetivo de buscar subsídios para o aprimoramento da
matéria, a Comissão de Administração Pública, seguindo diretriz da
Mesa desta Casa, procedeu à realização de sete audiências públicas
pelo interior do Estado. Essas audiências contaram com a
participação de membros da Magistratura, do Ministério Público, da
Defensoria Pública, da OAB-MG, de servidores do Poder Judiciário,
entre outros, que apresentaram sugestões tais como o aumento do
número de Juízes e Defensores Públicos e a melhoria da
remuneração para essas autoridades; criação de novas comarcas e
varas; criação de cargos de assessoramento para os magistrados de
1 2 Instância e melhor estruturação dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais.

Foram apresentadas 100 emendas ao projeto, grande parte das
quais autorizando a criação de novas comarcas, novas varas e cargos
de Juiz de Direito.

Cabe mencionar que, conforme dispõe o § 4 0 do art. 10 do projeto,
as novas comarcas e varas somente serão instaladas por meio de
resolução do Tribunal de Justiça, de acordo com a necessidade da
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prestação jurisdicional e após verificadas as condições para
funcionamento e a disponibilidade de recursos. A própria exposição de
motivos que acompanha o projeto prevê que "a instalação será
paulatina e gradual, priorizando-se aquelas onde se manifestar mais
premente a necessidade do serviço, tendo-se em vista, sempre, as
possibilidades do erário".

E claro que aquela Corte Superior, ao autorizar a instalação, terá
ainda que se ater aos limites de despesa estabelecidos pela recém-
editada Lei de Responsabilidade Fiscal.

As despesas decorrentes do projeto original, informadas pelo
Tribunal de Justiça por meio de ofício enviado ao Presidente desta
Casa, correspondem a R$ 36.600.000,00 por ano. Se fossem
implantadas de imediato todas as comarcas, varas e cargos de Juiz
previstos nas emendas apresentadas, a esse valor seria acrescido o
de R$ 22.000.000,00.

Tendo em vista o grande número de emendas, optamos por
apresentar o Substitutivo n° 1

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

Complementar n° 17199 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 100.

SUBSTITUTIVO N° 1
Contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Livro
Das Circunscrições e dos órgãos de Jurisdição

Titulo 1
Das Circunscrições

Art. 1 1 - O território do Estado, para a administração da justiça,
dividir-se-á em circunscrições, comarcas, distritos e subdistritos.

Art. 20 - A circunscrição judiciária será constituída da reunião de
comarcas contíguas, uma das quais será sua sede.

Art. 31 - A comarca constituir-se-á de um ou mais municípios, em
área contínua, sempre que possível, e terá por sede a do município
que lhe der o nome.

§ 1 0 - As comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos
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judiciários.

§ 21 - A relação das comarcas e dos municípios que as integram é a
constante no Anexo II desta lei.

Art. 41 - O distrito e o subdistrito judiciários serão constituídos de um
ou mais distritos ou subdistritos administrativos, assim criados em lei.

Art. 51 - São requisitos para a criação e a instalação de comarcas:
- para a criação:

a) população mínima de dezoito mil habitantes na comarca;
b) casas de domínio do Estado para moradia do Juiz de Direito e do

Promotor de Justiça, dotadas de condições normais de habitabilidade;
c) número de eleitores superior a treze mil na comarca;
d) movimento forense anual, nos municípios que compõem a

comarca, de, no mínimo, quatrocentos feitos judiciais, conforme
estabelecer resolução da Corte Superior;

li - para a instalação:
a) edifícios públicos de domínio do Estado com capacidade e

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia
pública e quartel do destacamento policial;

b) concurso público, devidamente homologado, para provimento dos
cargos que comporão a Secretaria do Juízo.

Parágrafo único - A comprovação dos requisitos far-se-á, conforme o
caso, por meio de certidões expedidas pelas repartições públicas
competentes ou por inspeção, In loca", do Corregedor-Geral de
Justiça.

Art. 6° - Entregue a documentação prevista no artigo anterior, o
Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção In loca" e apresentará
relatório circunstanciado, dirigido à Comissão de Organização e
Divisão Judiciárias, opinando sobre a criação ou a instalação da
comarca

§ 1° - Se a Corte Superior decidir pela criação da comarca, elaborará
projeto de lei complementar, encaminhando-o à Assembléia
Legislativa; se decidir pela instalação, expedirá resolução,
determinando-a.

§ 21 - Publicada a resolução, o Presidente do Tribunal de Justiça
designará data para a audiência solene de instalação, que será
presidida por ele ou por Desembargador especialmente designado.

§ 31 - Da audiência lavrar-se-á ata, em livro próprio, extraindo-se
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cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Alçada, à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Tribunal
Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembléia
Legislativa, destinando-se o referido livro à lavratura de termos de
exercício de magistrados da comarca.

§ 40 - Instalada a Comarca e especificados seus respectivos distritos
judiciários, ficarão automaticamente criados os serviços notariais e de
registro respectivos, fazendo-se a delegação dos mesmos nos termos
do art. 277 da Constituição do Estado e das normas legais e
regulamentares aplicáveis à matéria.

50.. Haverá, no distrito sede da comarca instalada, serviços
notariais e de registros, aludidos no § 40 deste artigo, em seguinte
número:

um Serviço Notarial;
um Serviço de Registro de Imóveis;
um Serviço de Registro das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas,
um Serviço de Protestos de Títulos;
um Serviço de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas.
Art. 70 - A Corte Superior poderá suspender as atividades

jurisdicionais da comarca que por três anos consecutivos, segundo
verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de Justiça,
deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua
criação, anexando-se seu território à comarca de sua origem.

Parágrafo único - A suspensão vigorará até que volte a comarca a
atender aos requisitos numéricos de funcionamento.

Art. 8° - As comarcas se classificam como:
- de entrância especial, aquelas com mais de duzentos e cinqüenta

mil habitantes;
II - de segunda entrância, aquelas com menos de duzentos e

cinqüenta mil habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrância, aquelas com um só Juiz.
§ 1 0 - Para efeito de comunicação dos atos processuais, duas ou

mais comarcas distantes até 100 quilômetros da sede e cujas vias de
comunicação estejam em bom estado poderão, mediante lei, constituir
uma circunscrição judiciária ou comarca integrada, da entrância da
mesma sede.

§ 21 - A Circunscrição Judiciária Metropolitana será constituída das
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Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das
Neves e Santa Luzia, classificadas como de entrância especial, com
sede na primeira.

§ 31 - A Circunscrição Judiciária do Vale do Aço é constituída das
Comarcas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, classificadas
como de segunda entrância, com sede na primeira.

Título II
Dos órgãos de Jurisdição

Art. 90 - O Poder Judiciário será exercido pelos seguintes órgãos:
- Tribunal de Justiça;

II - Tribunais de Alçada;
III - Tribunal e Conselhos de Justiça Militar;
IV - Tribunais do Júri;
V - Juizes de Direito;
VI - Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
VII - Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
§ jO - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judicário serão

públicos, sendo fundamentadas todas as suas decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes.

§ 21 - As decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou do respectivo órgão especial.

§ 3° - Ressalvado o disposto no art. 10 desta lei, em cada comarca
haverá um Juiz de Direito, Tribunal do Júri e outros órgãos que a lei
instituir.

§ 4° - A Corte Superior determinará a instalação, na Capital e no
interior do Estado, dos órgãos jurisdicionais instituídos por lei.

Art. 10- Servirão no território do Estado:
- nas circunscrições judiciárias:

a) na Circunscrição Judiciária Metropolitana, em Belo Horizonte,
cento e dez Juizes de Direito titulares de varas, quarenta dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, trinta e cinco Juizes de Direito
Auxiliares, com função de substituição e cooperação, e seis Juizes-
Corregedores; em Betim, doze Juizes de Direito, sendo três do
Juizado Especial; em Contagem, trinta Juizes de Direito, sendo quatro
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do Juizado Especial; em Ribeirão das Neves, com nove Juizes,
sendo dois do Juizado Especial, e, em Santa Luzia, cinco Juizes de
Direito, sendo um do Juizado Especial, e;

b) na Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, em Coronel
Fabriciano, cinco Juizes de Direito ; sendo um do Juizado Especial; em
Ipatinga, dez Juizes de Direito, sendo dois do Juizado Especial; e em
Timóteo, quatro Juizes de Direito, sendo um do Juizado Especial.

II - nas Comarcas:
a) de Uberlândia, vinte e oito Juizes de Direito, sendo quatro do

Juizado Especial;
b) de Juiz de Fora, vinte e sete Juízes de Direito, sendo quatro do

Juizado Especial;
c) de Uberaba, vinte Juizes de Direito, sendo seis do Juizado

Especial;
d) de Montes claros, dezoito Juízes de Direito, sendo dois do

Juizado Especial;
e) de Governador Valadares, dezesseis Juizes de Direito, sendo

dois do Juizado Especial;
fl de Araguari, onze Juízes de Direito, sendo três do Juizado

Especial;
g) de Divinópolis, Pouso Alegre e Sete Lagoas, dez Juizes de

Direito, sendo três do Juizado Especial;
h) de Teófilo Otõni, nove Juízes de Direito, sendo dois do Juizado

Especial;
i) de Barbacena, Poços de Caldas e Varginha, oito Juizes de Direito,

sendo dois do Juizado Especial;
j) de Conselheiro Lafaiete e Passos, sete Juizes de Direito, sendo

dois do Juizado Especial;
1) de Cataguases, ltuiutaba, Muriaé, Fatos de Minas e São João deI-

Rey, seis Juizes de Direito, sendo um do Juizado Especial;
m) de Alfenas, Araxá, Formiga, Itajubá, ltaúna, Pará de Minas,

Patrocínio, Três Corações, cinco Juizes de Direito, sendo um do
Juizado Especial;

n) de Campo Belo, Caratinga, Curvelo, Itabira, Lavras, Leopoldina,
Manhuaçu, Nanuque, Ouro Preto, Faracatu, Pirapora, Ponte Nova,
Timóteo, Ubá, Unai, Vespasiano e Viçosa, quatro Juizes de Direito,
sendo um do Juizado Especial;
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o) de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola, Diamantina,

Fruta[, Ibirité, Janaúba, Januária, João Monlevade, Mantena, Nova
Lima, Oliveira, Pedro Leopoldo, Santa Rita do Sapucai, Santos
Durnont, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso e Visconde do Rio
Branco, três Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial.

p) de Andradas, Araçuaí, Baependi, Boa Esperança, Bom
Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Cambuí, Cássia,
Caxambu, Congonhas, Conselheiro Pena, Gunhães, Guaxupé,
Inhapim, Itabirito, Itambacuri, Iturama, João Pinheiro, Lagoa da Prata,
Lagoa Santa, Machado, Manga, Manhumirim, Mariana, Mateus Leme,
Matozinhos, Monte Carmelo, Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino,
Paraisópolis, Pedra Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabará,
Sacramento, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João
Nepomuceno, Três Pontas e Várzea da Palma, dois Juizes de Direito.

§ 1 0 - A Corte Superior, mediante resolução, fixará a distribuição de
competência das varas previstas neste artigo.
§ 21 - As varas de mesma competência são numeradas

ordinalmente.
§ 31 - Nas comarcas onde houver penitenciária, uma das varas será

destinada à execução criminal, podendo o seu titular, ainda, ter
competência para outros feitos, conforme for estabelecido em
resolução da Corte Superior.

§ 41 - As varas e comarcas criadas por esta lei terão sua instalação
determinada em resolução da Corte Superior, de acordo com a
necessidade da prestação jurisdicional e após verificadas as
condições de funcionamento e a disponibilidade de recursos.

§ 51 - Os Juizes de Direito Substitutos, em número de duzentos e
dez, sendo sessenta destinados aos Juizados Especiais, terão sede
na Comarca de Belo Horizonte.

§ 6° - A Corte Superior poderá, mediante resolução, determinar a
redistribuição dos feitos em curso nas comarcas, obedecidas as
normas processuais.

§ 71 - Em comarca com mais de duzentos mil habitantes, resolução
da Corte Superior poderá estabelecer a localização de varas
regionais, com área delimitada.

§ 8° - A Comarca de Belo Horizonte terá quatro varas no Distrito do
Barreiro e 4 (quatro) no Distrito de Venda Nova.
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Livro II

Dos Tribunais e dos Juizes Comuns
Título 1

Do Tribunal de Justiça
Capitulo 1

Da Constituição
Art. 11 - O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital e jurisdição em todo
o território do Estado, compor-se-á de sessenta Desembargadores,
dos quais um será o Presidente, três os Vice-Presidentes e um, o
Corregedor-Geral de Justiça.

Parágrafo único - 1/5 (um quinto) dos lugares do Tribunal será
preenchido por advogados e membros do Ministério Público, de
conformidade com a Constituição Federal.

Art. 12 - O acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á mediante
promoção por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados
em Tribunal de Alçada.

§ 1° - As promoções serão feitas segundo as classes de magistrado
de carreira, de advogado e de membro do Ministério Público.

§ 2° - Na composição do Tribunal de Justiça será respeitada a
representação do quinto constitucional, alternando-se,
sucessivamente, a superioridade numérica dos Desembargadores
provindos do Ministério Público e da classe dos advogados, quando
for ímpar o número de lugares destinados ao quinto constitucional.

§ 3° - Os indicados para o cargo de Juiz do Tribunal de Alçada
proveniente do quinto constitucional terão a nomeação condicionada à
aprovação da Assembléia Legislativa.

§ - 40 - Para os efeitos de promoção por merecimento, considera-se
segurança no exercício da jurisdição a confirmação de sentenças em
percentual igual ou superior a 90% (noventa por cento).

Capitulo II
Da Direção

Art. 13 - São cargos de direção o de Presidente, os de 1 0 e 21-Vice-
Presidentes e o de Corregedor-Geral de Justiça.

§ 1 0 - O Presidente, o 1 1-Vice-Presidente e o 2 0-Vice-Presidente e o
Corregedor-Geral de Justiça terão mandato de dois anos, proibida a
reeleição, e serão eleitos entre os Desembargadores mais antigos do
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Tribunal, por maioria de seus membros.

§ 2° - E obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada
antes da eleição.

§ 3° - Não poderá concorrer aos cargos de Presidente, 1 1-Vice-
Presidente e 2°- Vice-Presidente e Corregedor-Geral de Justiça e
membro do Tribunal Regional Eleitoral o Desembargador que não
estiver com o serviço em dia; se votado, o voto será considerado nulo.

§ 41 - O Desembargador que tiver exercido cargo de direção por
quatro anos, não figurará entre os elegíveis, até que se esgotem todos
dos nomes na ordem de antigüidade.

§ 50 - Havendo renúncia de cargo ou assunção não eventual de
outro de direção no curso do mandato, considerar-se-ão, para todos
os efeitos, como completados os mandatos para os quais foi eleito o
Desembargador.

§ 61 - O 3°-Vice-Presidente, que terá atribuições de assessoramento
da Presidência do Tribunal de Justiça, será escolhido pelo Presidente
dentre os Desembargadores que compõem a Corte Superior.

Art. 14—O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos
anteriormente à posse, participando, também, da votação nas
questões administrativas.

Parágrafo único - O 3°-Vice-Presidente receberá distribuição de
processos na Corte Superior, em igualdade de condições com os
demais Desembargadores dela integrantes e que componham
Câmara Cível.

Art. 15 - A competência e as atribuições do Presidente e dos Vice-
Presidentes serão estabelecidas em lei.

Capitulo II?
Da Organização

Art. 16— São órgãos do Tribunal de Justiça:
- o Tribunal Pleno;

II - a Corte Superior;
III - a Corregedoria-Geral de Justiça;
IV - os Grupos de Câmaras;
V - as Câmaras Isoladas;
VI - a Câmara Especial de Férias;
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VII - o Conselho da Magistratura;
VIII - as Comissões.

Capitulo IV
Do Tribunal Pleno

Art. 17 - O Tribunal pleno compõe-se da totalidade dos
Desembargadores e tem atribuições de:

- eleger o Presidente, o 1° e o 20-Vice-Presidentes do Tribunal de
Justiça e o Corregedor-Geral de Justiça;

II - apreciar a indicação para agraciamento com o Colar do Mérito
Judiciário;

III —empossar o Presidente, o 1 1 e o 21-Vice-Presidentes do Tribunal
de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça e o Desembargador, em
sessão solene;

IV - eleger Desembargadores e Juizes de Direito para integrar o
Tribunal Regional Eleitoral;

V - elaborar lista tríplice para nomeação de Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral, da classe de juristas;

VI - decidir sobre o reconhecimento da vitaliciedade do magistrado
pelo voto da maioria de seus membros, após o encaminhamento do
relatório elaborado pela Corte Superior;

VII - propor ao Poder Legislativo:
a) a alteração do número dos membros do Tribunal de Justiça e dos

tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargo de Desembargador, de Juiz de

Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, de Juiz de Direito e
de servidor das Secretarias dos Tribunais e dos Juízos que lhes forem
vinculados, bem como a fixação dos subsídios e dos vencimentos
respectivos;

c) a criação ou a extinção de tribunal inferior, de comarca e de vara;
d) a revisão da organização e da divisão judiciárias, bienalmente.
VIII - expedir resolução dispondo sobre o Regimento Interno do

Tribunal, nele estabelecidas a organização e a competência das
Câmaras Isoladas e dos Grupos de Câmaras;

IX - efetuar a indicação de magistrados para promoção por
antigüidade e merecimento, nos termos da Constituição;

X - indicar, em lista tríplice, advogados ou membros do Ministério
Público para preenchimento do quinto constitucional nos tribunais.
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Parágrafo único - O Tribunal Pleno reunir-se-á, ainda, em sessão

solene, sem exigência de quórum, em caso de comemoração cívica,
visita oficial de alta autoridade, agraciamento com o Colar do Mérito
Judiciário ou posse coletiva de Juizes de Direito Substitutos.

Capítulo V
Da Corte Superior

Art. 18 - A Corte Superior compor-se-á dos vinte e cinco
Desembargadores mais antigos que dela desejarem participar,
respeitado o quinto constitucional, dela fazendo parte, ainda,
obrigatoriamente, o Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-
Geral de Justiça.

Art. 19 - A substituição de membro da Corte Superior será feita
mediante convocação do Presidente, observada a ordem decrescente
de antigüidade.

§ 1°- A substituição de membro proveniente do quinto constitucional
far-se-á por outro da mesma origem, sempre que possível.

§ 20 - O substituto em exercício terá competência plena e votará em
seguida aos titulares.

Art. 20 - O Presidente e o 1 1-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
serão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Corte
Superior.

Parágrafo único - Ao 1 1-Vice-Presidente, competirá presidir a Corte
Superior nos impedimentos e .nos afastamentos do Presidente; em
sua falta, a substituição será feita pelo 2 1-Vice-Presidente e,
sucessivamente, pelo decano.

Art. 21 - E da competência jurisdicional da Corte Superior:
- processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das

justiças especializadas:
a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o

Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Gera! de Justiça, nos
crimes comuns;

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93
da Constituição do Estado, os Juízes de Tribunal de Alçada, os Juizes
do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito e os Juizes
Auditores da Justiça Militar, os membros do Ministério Público e o
Comandante-Geral da Polícia Militar, nos crimes comuns e nos de
responsabilidade;

Z
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c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

estadual e de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição
do Estado;

d) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal
ou de seus órgãos diretivos ou colegiados e do Corregedor-Geral de
Justiça;

e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição do Governador do Estado, da
Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do próprio Tribunal de
Justiça, de Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça Militar ou do
Tribunal de Contas;

f) o "habeas data" contra ato de autoridade diretamente sujeita à sua
jurisdição;

g) a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal em
processo de sua competência;

II - conhecer da competência de cada uma das Câmaras e decidir
sobre ela, bem como dos conflitos de competência e de atribuições
entre Desembargadores e autoridades judiciárias ou administrativas,
salvo os que surgirem entre autoridades estaduais e da União, do
Distrito Federal ou de outro Estado;

III - julgar, em feito de sua competência, suspeição oposta a
Desembargador ou ao Procurador-Geral de Justiça;

IV - julgar reforma de autos perdidos e outros incidentes que
ocorrerem em processos de sua competência;

V - julgar recurso interposto contra decisão jurisdicional do
Presidente;

VI - julgar o "habeas corpus", quando a autoridade coatora for uma
das Câmaras ou um dos Grupos de Câmaras do Tribunal de Justiça;

Vil —julgaragravo regimental, sem efeito suspensivo, de decisão do
Relator que nos processos criminais de competência originária e nos
feitos de sua competência:

a) decretar prisão preventiva;
b) conceder ou denegar fiança, ou arbitrá-la;
c) recusar produção de qualquer prova ou a realização de qualquer

diligência;
d) decidir os incidentes de execução.



riLAI

2
o

711
VIII - executar sentença proferida em causa de sua competência

originária, delegando a Juiz de Direito a prática de ato ordinatório;
IX - julgar embargos em feito de sua competência;
X - decidir as dúvidas de competência entre os Tribunais de Alçada

e entre esses Tribunais e o Tribunal de Justiça;
XI - julgar agravo contra decisão do Presidente que suspender

medida liminar ou execução de sentença concessiva de mandado de
segurança.

Art. 22 - Serão atribuições administrativas da Corte Superior:
- solicitar, pela maioria absoluta de seus membros, a intervenção

federal no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos
termos da Constituição da República e do parágrafo único do art. 97
da Constituição do Estado;

II - organizar a Secretaria e os serviços auxiliares do Tribunal de
Justiça e os dos Juízes que lhe forem vinculados;

III - expedir decisão normativa em matéria administrativa de
economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia
administrativa dos tribunais inferiores;

IV - conhecer de representação contra Desembargador, Juiz de
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar;

V - apreciar e encaminhar à Assembléia Legislativa do Estado os
projetos de lei de interesse dos Tribunais de Justiça, de Alçada e de
Justiça Militar;

VI - decidir sobre a invalidez de Desembargador e de Juiz, para fins
de aposentadoria, afastamento ou licença compulsória;

Vil - decidir sobre a aposentadoria por interesse público, a remoção
e a disponibilidade compulsórias do magistrado, pelo voto de 213 (dois
terços) de seus membros, assegurada ampla defesa;

VIII - declarara abandono ou a perda de cargo do magistrado;
IX - propor ao Tribunal Pleno a elaboração de projeto a ser

encaminhado ao Poder Legislativo dispondo sobre as matérias
constantes no inciso VI, alíneas "a" a "d", do art. 17 desta lei;

X - propor projeto de resolução ao Tribunal Pleno, dispondo sobre o
Regimento Interno do Tribunal, nele estabelecida a organização e a
competência das Câmaras Isoladas e dos Grupos de Câmaras;

XI - indicar Juizes de Direito candidatos a remoção;
XII - movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da mesma
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comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar,
pelo voto de 213 (dois terços) de seus membros, assegurada ampla
defesa;

XIII - autorizar a permuta solicitada por Juizes de Direito;
XIV - conceder licença, por prazo excedente a um ano, a

Desembargador e a Juiz de Direito;
XV - homologar concurso para o ingresso na magistratura e julgar

os recursos interpostos;
XVI - autorizar instalação de comarca ou vara;
XVII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao cargo de

Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar;
XVIII - examinar e aprovar a proposta orçamentária do Poder

Judiciário;
XIX - autorizar o funcionamento de vara em dois turnos de

expediente.
Capitulo VI

Da Corregedoria-Geral de Justiça
Art. 23 - A Corregedoria-Geral de Justiça terá funções

administrativas, de orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem
exercidas no âmbito de sua Secretaria, nos órgãos de Jurisdição de
primeiro grau, nos órgãos Auxiliares da Justiça de 12 Instância e nos
Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais.

Art. 24 - O Corregedor-Geral de Justiça ficará dispensado das
funções jurisdicionais, exceto em declaração de inconstitucionalidade.

Art. 25 - Serão auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça:
- Juizes-Corregedores;

II - Juizes de Direito.
Art. 26 - Os Juízes-Corregedores exercerão, por delegação do

Corregedor-Geral de Justiça, as suas atribuições, relativamente aos
Juizes de Direito e aos servidores da Justiça.

§ l O - Os Juizes-Corregedores serão escolhidos entre os Juizes de
Direito de entrância especial e designados pelo Presidente do Tribunal
de Justiça, mediante indicação do Corregedor-Geral.

§ 20 - A designação do Juiz-Corregedor será feita por período
correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral que o
indicou, permitida nova indicação.

§ 3°- A vaga decorrente da designação prevista nos § 1 0 e 20 deste
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artigo será provida, conforme o caso, por promoção ou por
remoção de outro Juiz de entrância especial.

§ 41 - Cessado o exercício previsto no § 2 0 deste artigo, o Juiz será
preferencialmente designado por ato do Presidente do Tribunal de
Justiça, após indicação da Corte Superior, para vara da Comarca de
Belo Horizonte que esteja vaga ou que venha a vagar.

Seção 1
Das Atribuições do Corregedor-Geral de Justiça

Art. 27 - As atribuições do Corregedor-Geral de Justiça serão
estabelecidas em lei.

Art. 28 - O Corregedor-Geral de Justiça apresentará ao Conselho da
Magistratura, até o último dia do mês de fevereiro, relatório
circunstanciado do serviço do ano anterior, procedendo da mesma
forma, no prazo de trinta dias, quando deixar o cargo.

Seção II
Das Atribuições dos Auxiliares

Art. 29 - São atribuições do Juiz-Corregedor:
- exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, a

direção do foro da Comarca de Belo Horizonte;
II - fazer as sindicâncias e correições que lhe forem especialmente

cometidas;
III - coadjuvar em inspeção e correição;
IV - exercer a delegação que o Corregedor-Geral de Justiça lhe

fizer.
Seção III

Das Correições
Art. 30 - A correição será:

- extraordinária, de forma geral ou parcial, quando realizada pelo
Corregedor-Geral de Justiça;

II - ordinária, de forma geral ou parcial, quando realizada pelo Juiz
de Direito, no limite de sua competência.

Art. 31 - A correição consistirá na fiscalização dos serviços do foro
judicial, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da justiça de
paz, da polícia judiciária e dos presídios, para verificar-lhes a
regularidade e para conhecer de reclamação ou denúncia que forem
apresentadas.

§ 1° - 0 procedimento da correição será estabelecido em provimento
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da Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 2° - O Juiz de Direito da comarca fiscalizará o cumprimento das
determinações do Corregedor-Geral ou do Juiz-Corregedor,
prestando-lhes as informações devidas.

Art. 32 - Mensalmente e até o 100 (décimo) dia útil do mês seguinte,
o Juiz de Direito remeterá à Secretaria de Planejamento e
Coordenação do Tribunal de Justiça mapa do movimento forense do
respectivo Juízo, inclusive Juizados Especiais, em impresso próprio,
cujos dados serão processados e repassados à Corregedoria-Geral
de Justiça.

§ 10 - Nas comarcas integradas a sistemas de informatização, fica o
Juiz de Direito dispensado da remessa de mapas prevista neste
artigo, competindo á Diretoria do SISCON o fornecimento dos dados a
elas referentes, no mesmo prazo nele estabelecido.

§ 2° - Verificada pela Corregedoria-Geral de Justiça irregularidade
no desenvolvimento dos serviços judiciários, serão determinadas
providências sanatórias, a serem executadas sob a fiscalização de
Juiz-Corregedor.

§ 31 - O atraso ou a omissão na remessa do mapa implicará a
aplicação ao Juiz da pena de advertência e, na reincidência, de
censura, pelo Corregedor-Geral de Justiça.

Capitulo VII
Dos Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas

Art. 33 - A composição e a competência dos Grupos de Câmaras e
das Câmaras Isoladas serão estabelecidas em lei

Capitulo VIII
Da Câmara Especial de Férias

Art. 34 - A Câmara Especial funcionará durante as férias coletivas e
será constituída de, pelo menos, três Desembargadores, conforme
dispuser o Regimento Interno do Tribunal, escolhidos por ordem de
antigüidade e sucessivamente substituídos, se necessário, na mesma
ordem, por outro Desembargador convocado pelo Presidente do
Tribunal.

Art. 35 - A Câmara Especial terá competência para julgar "habeas
corpus" e seus recursos e efetuar o processamento de mandado de
segurança e de medidas cautelares ou urgentes, conforme dispuser o
Regimento Interno do Tribunal.
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Capítulo IX

Do Conselho da Magistratura
Art. 36 - O Conselho da Magistratura será constituído pelo

Presidente e pelos Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça, pelo
Corregedor-Geral de Justiça, pelo Presidente e pelo Vice-Presidente
do Tribunal de Alçada, pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça Militar, por representante da Associação dos
Magistrados do Estado de Minas Gerais - AMAGIS.

Art. 37 - A convocação de Conselheiro para exercer substituição na
Corte Superior não implica seu afastamento do Conselho da
Magistratura.

Art. 38 - As atividades e a competência do Conselho da
Magistratura serão disciplinadas em lei.

Art. 39 - Os membros natos do Conselho da Magistratura não
receberão distribuição, funcionando o lO Vice-Presidente como relator
de processo contra Desembargador.

Art. 40 - Os membros do Conselho da Magistratura ficam vinculados
aos processos que lhes tenham sido distribuídos.

Capítulo X
Das Comissões

Art. 41 - O Tribunal de Justiça terá Comissões Permanentes e
Temporárias, como dispõem esta lei e o Regimento Interno.

Art. 42 - São Comissões Permanentes:
- a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, composta pelo

Presidente do Tribunal de Justiça, que a presidirá, pelo 1 1-Vice-
Presidente e pelo 2 1-Vice-Presidente do Tribunal, pelo Corregedor-
Geral de Justiça e por quatro Desembargadores designados pelo
Presidente, com a função precípua de elaborar os projetos de
alteração da organização e da divisão judiciárias, quando necessário,
bem como a de apreciar e opinar sobre alterações propostas por
Desembargador, elaborando, se for o caso, o projeto de lei a ser
submetido à Corte Superior para posterior encaminhamento à
Assembléia Legislativa;

II - a Comissão de Regimento Interno, composta pelo 1 0-Vice-
Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por mais sete
Desembargadores escolhidos pelo Presidente do Tribunal e por ele
nomeados, encarregada da elaboração do Regimento Interno do
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Tribunal e da proposição de modificações necessárias, bem como
do exame das modificações sugeridas por Desembargador e da
elaboração de parecer sobre elas;

III - a Comissão de Divulgação e Jurisprudência, composta pelo 1°-
Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por um representante
de cada Câmara Isolada, por ela indicado, competindo-lhe, de modo
preferencial, a seleção e a classificação de acórdãos a serem
publicados e divulgados nas publicações especializadas do Pais, bem
como fazer editar a revista "Jurisprudência Mineira", cujo diretor será o
Presidente da Comissão.

IV - a Comissão Administrativa, composta pelo Presidente do
Tribunal, que a presidirá, pelo 21 Vice-Presidente do Tribunal e por até
seis Desembargadores designados pelo Presidente, com a atribuição
de assessoramento da Presidência do Tribunal em suas funções
administrativas, quando solicitado;

V - a Comissão Supervisora dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, composta de oito membros, escolhidos pela Corte Superior
entre magistrados em atividade ou não, com atribuição de
supervisionar, orientar e dirigir os Juizados Especiais.

Art. 43 - As Comissões Temporárias serão de concurso ou
especiais e serão presididas pelo Desembargador mais antigo delas
componente, sendo seus membros escolhidos e nomeados pelo
Presidente do Tribunal, que, no mesmo ato, definirá sua competência.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a Comissão
Examinadora do Concurso para Ingresso na Magistratura, prevista no
art. 171 desta lei.

Art. 44 - As Comissões funcionarão com o quórum mínimo de cinco
membros e serão secretariadas por servidor do Tribunal de Justiça,
bacharel em Direito, designado pelo Presidente do Tribunal.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a Comissão
Examinadora do Concurso para Ingresso na Magistratura, prevista no
art. 169 desta lei.

Capitulo XI
Da Substituição no Tribunal de Justiça

Art. 45 - O Presidente do Tribunal de Justiça será substituído pelo
1°-Vice-Presidente e pelo 2°-Vice-Presidente, sucessivamente, e, se
necessário, pelo Desembargador que o seguir na ordem decrescente
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de antigüidade no Tribunal.

Art. 46 - Em suas faltas ou impedimentos, o Corregedor-Geral de
Justiça será substituído pelo Vice-Corregedor, com ele eleito para o
mesmo biênio, ou pelo Desembargador que a este se seguir na ordem
de antigüidade.

Título li
Do Tribunal de Alçada

Art. 47 - O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais nas
Comarcas de Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Montes
Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São
Sebastião do Paraíso, Uberaba e Uberlândia.

Art. 48 - O Tribunal de Alçada, composto por cento e dois Juízes,
terá sede na Capital, sendo nesta composto por cinqüenta e dois
Juizes, dos quais um será o Presidente e outro, o Vice-Presidente.

§ 1 1 - As Câmaras Regionais compor-se-ão de cinco Juizes cada
uma, respeitado o quinto constitucional, sendo um deles o Presidente.

§ 20 - A competência territorial das Câmaras Regionais será definida
por resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

§ 31 - Até que seja definida a competência territorial a que se refere
o parágrafo anterior, prevalecerá a previsão da Lei Complementar n°
38, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 40 - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de Alçada não
integrarão as Câmaras.

§ 50 - O serviço administrativo das Câmaras Regionais será
exercido, desde sua instalação, por servidores recrutados em
concurso público de provas e títulos, na forma prevista no edital
respectivo, sendo o efetivo provimento dos cargos requisito para a
instalação dessas Câmaras.

Art. 49 - São órgãos do Tribunal de Alçada:
- o Tribunal Pleno;

II - o órgão Especial;
III - os Grupos de Câmaras;
IV - as Câmaras Isoladas;
V - a Câmara Especial de Férias;
VI - as Comissões;
Vil - as Câmaras Regionais.
§ 1° - 0 Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos membros do
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Tribunal e terá a atribuição de eleger seus dirigentes, reunindo-se
ainda, em sessão solene e sem exigência de quórum, para a posse de
seus dirigentes e Juizes e, quando for convocado, em caso de
comemoração cívica ou visita oficial de alta autoridade.

§ 2° - O órgão Especial será constituído pelo Presidente, pelo Vice-
Presidente e pelos vinte e três Juizes de maior antigüidade no
Tribunal, respeitado o quinto constitucional.

§ 30 - Durante as férias coletivas, funcionará uma Câmara Especial,
constituída de, pelo menos, três Juizes, com a mesma competência
estabelecida no art. 35 desta lei.

§ 4° - A composição e a competência dos demais órgãos do Tribunal
de Alçada com sede na Capital serão estabelecidas em lei, observado
o disposto no parágrafo anterior.

Art. 50 - O Presidente do Tribunal de Alçada será substituído pelo
Vice-Presidente, e este, pelo Juiz que o seguir na ordem decrescente
de antigüidade.

Art. 51 - A substituição no órgão Especial do Tribunal de Alçada far-
se-á por convocação do Presidente do Tribunal, segundo a ordem
decrescente de antigüidade dos Juizes que não o integrem.

Título III
Da Jurisdição de Primeiro Grau

Capítulo 1
Disposição Geral

Art. 52 - A jurisdição de primeiro grau será exercida por:
- Juiz de Direito;

II - Tribunal do Júri;
III - Juizado Especial Cível ou Criminal.

Capítulo II
Dos órgãos da Jurisdição de Primeiro Grau

Seção 1
Do Juiz de Direito

Subseção 1
Da Investidura

Art. 53 - A investidura inicial na magistratura far-se-á pela posse,
depois da nomeação pelo Presidente do Tribunal de Justiça, no cargo
de Juiz de Direito Substituto.

Art. 54 - Compete ao Juiz de Direito Substituto exercer as funções
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que lhe conferir o Presidente do Tribunal de Justiça.

Subseção II
Da Competência

Art. 55— Compete ao Juiz de Direito:
- processar e julgar:

a) crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição;
b) causa civil, inclusive a fiscal e a proposta por autarquia;
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoas;
d) ação de acidente do trabalho;	 -
e) suspeição de Juiz de Paz e, em causa de sua competência, de

servidor dos órgãos auxiliares;
f) vacância de bem de herança jacente;
g) ações cautelares;
h) Registro Torrens;
II - processar recurso interposto de sua decisão;
III - homologar sentença arbitra[;
IV - executar sentença ou acórdão em causa de sua competência

ou do Juiz Criminal que condenar a indenização civil;
V - proceder à instrução criminal e preparar para julgamento

processo-crime de competência do Tribunal do Júri e de outros
tribunais de primeira instância instituídos em lei;

VI - proceder anualmente à organização e à efetiva revisão de lista
de jurados;

VII - convocar o Júri e sortear os jurados para cada reunião;
VIII - conceder "habeas corpus", exceto em caso de violência ou

coação provindas de autoridade judiciária de igual ou superior
jurisdição, ou quando for de competência privativa de Tribunal;

IX - conceder fiança;
X - punir testemunha faltosa ou desobediente;
Xl - impor pena disciplinar a servidor, nos termos desta lei;
XII - determinar remessa de prova de crime ao órgão do Ministério

Público para que este promova a responsabilização do culpado;
XIII - mandar riscar, de oficio ou a requerimento da parte ofendida,

expressão injuriosa encontrada em autos;
XIV - dar a Juiz de Paz e a servidor da Justiça instruções

necessárias ao bom desempenho de seus deveres;
XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo
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Horizonte, à fiscalização dos livros de cartórios da sede da
comarca, apondo-lhes seu visto, anotando irregularidade encontrada e
cominando pena;

XVI - proceder à correição permanente da polícia judiciária e dos
presídios da comarca;

XVII - comunicar ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor-
Geral de Justiça todas as suspeições declaradas, sem indicação de
motivos;

XVIII - conceder emancipação e suprimento de consentimento;
XIX - autorizar venda de bem pertencente a menor;
XX - nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, nascituro e

herança jacente e removê-los no caso de negligência ou
inobservância de seus deveres;

XXI - ordenar entrega de bem do órfão ou do ausente:
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento;
XXIII - proceder à arrecadação e ao inventário de bens vagos ou de

ausentes;
XXIV - tomar contas a tutor, curador, comissário, síndico, liqüidante

e associação ou corporação pia, nos casos previstos em lei;
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento

da menor de dezesseis anos e do menor de dezoito anos, bem como
no caso do art. 214 do Código Civil;

XXVI - decidir sobre impugnação de documento em habilitação de
casamento, ou exigência de outro, formuladas pelo representante do
Ministério Público, quando com isso não concordarem os nubentes;

XXVII - resolver sobre dispensa de proclamação e justificação para
fim matrimonial, quando for contrário o parecer do representante do
Ministério Público e com ele não se conformarem os nubentes;

XXVIII - conceder prorrogação de prazo para o início e o
encerramento de inventário;

XXIX - conceder beneficio de assistência judiciária;
XXX - exercer atribuições de Juiz de Vara da Infância e da

Juventude;
XXXI - dirigir o foro e administrar o edifício forense, exceto na

Comarca de Belo Horizonte;
XXXII - providenciar sobre a conservação de casa de morada do

Juiz;
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XXXIII - cumprir e fazer cumprir requisição legal e precatória ou

rogatória;
XXXIV - resolver reclamação relativa a ato de servidor do Juízo;
XXXV - resolver dúvida suscitada por servidor;
XXXVI - fiscalizar o pagamento de impostos, taxas, custas e

emolumentos, nos processos em que funcionar;
XXXVII - declarar, incidentalmente, inconstituciona[idade de lei ou

ato do poder público;
XXXVIII - requisitar passes para transporte de menores, com o

respectivo acompanhante;
XXXIX - conceder licença a Juiz de Paz;	-
XL - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, apondo visto

nos livros de carga, tomando providências para que os autos
retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

XLI - exercer a fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais de
registro e dos prepostos deles, na forma da lei que lhes regula as
atividades, e disciplinar as responsabilidades.

XLII - praticar ato não especificado neste artigo, mas decorrente de
disposição legal ou regulamentar.

Art. 56 - Nas comarcas com mais de uma vara, as atribuições dos
Juizes de Direito serão exercidas mediante distribuição, respeitada a
competência das varas especializadas.

Art. 57— Compete a Juiz de Vara de Registros Públicos:
- exercer as atribuições jurisdicionais conferidas aos Juizes de

Direito pela legislação concernente aos serviços notariais e de
registro;

II - exercer a incumbência prevista no art. 2 0 da Lei Federal n°
8.560, de 29 de dezembro de 1992.

Art. 58 - Compete a Juiz de Vara de Falências e Concordatas
processar e julgar as causas atribuídas ao juízo universal da falência e
da concordata.

Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias
processar e julgar causas cíveis em que intervenham, como autor,
réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as
fundações de direito público, respeitada a competência de foro
estabelecida na lei processual.
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Art. 60— Compete a Juiz de Vara de Família processar e julgar as

causas relativas ao estado das pessoas e ao Direito de Família,
respeitada a competência do Juiz de Vara da Infância e da Juventude.

Art. 61 - Compete ao Juiz de Vara de Execuções Criminais e
Corregedor de Presídios, ouvido o Juiz da Vara que condenou:

- aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo,
favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;
III - decidir sobre:	 -
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remissão da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidente de execução;
IV - autorizar saídas temporárias;
V - determinar:
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar

sua execução;
b) a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de

liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de

direitos;
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da

pena por medida de segurança;
e) a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra

comarca, após prévio consentimento do seu titular, salvo nas
penitenciárias regionais;

ti) a remoção do condenado, na hipótese prevista no § 1 0 do art. 86
da Lei de Execução Penal;

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de
segurança;

Vil - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais,
tomando providências para seu adequado funcionamento e
promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;
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VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que

estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência
aos dispositivos legais;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade, cuja estruturação
será estabelecida em lei:

X - proceder à correição permanente da polícia judiciária e dos
presídios da comarca.

Parágrafo único - Nas comarcas com mais de uma vara, onde não
houver vara especializada de execuções criminais e corregedoria de
presídios, o Juiz Corregedor de Presídios será designado pelo
Corregedor-Geral de Justiça por período de até dois anos, não sendo
permitida recondução.

Art. 62 - Compete ao Juiz de Vara da Infância e da Juventude
exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores
e em resolução da Corte Superior.

Parágrafo único - Nas comarcas em que nao nouver vara com
competência especifica para infância e juventude, caberá ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua
substituição, quando convier.

Art. 63 - Compete a Juiz Auxiliar substituir ou cooperar com os
titulares da Comarca de Belo Horizonte, bem como conhecer e julgar
conflito fundiário, nos termos do art. 114 da Constituição do Estado,
por designação do Presidente do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Da Direção do Foro

Art. 64 - A direção do foro, sede privativa dos serviços judiciais, será
exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de
Justiça ou por Juiz-Corregedor por ele designado, e nas comarcas do
interior, pelo Juiz de Direito ou, havendo mais de uma vara, pelo que
for designado bienalmente pelo Corregedor-Geral, permitida uma
recondução.

§ l O - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, existindo
interesse público na substituição do Diretor do Foro antes de se
completar o biênio de sua designação, o Corregedor-Geral de Justiça
poderá substituí-lo, uad referendum" do Conselho da Magistratura.

§ 21 - Nas comarcas de 21 entrância, o Diretor do Foro no exercício
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do cargo fará jus a gratificação de 20% (vinte por cento) de seu
rendimento bruto.

§ 3° - Nas comarcas de entrância especial, o Diretor do Foro no
exercício do cargo receberá gratificação de 40% (quarenta por cento)
de seu rendimento bruto.

Art. 65 - Compete ao Diretor do Foro:
- exercer, no âmbito de sua secretaria de juízo, nos serviços

auxiliares da justiça e nos serviços notariais e de registro de sua
comarca, as funções administrativas, de orientação, de fiscalização e
disciplinares;

II - dar ordens e instruções à guarda destacada no edifício;
III - solicitar as providências necessárias ao bom funcionamento do

serviço forense;
IV - indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça os nomes daqueles

que devam ser nomeados para os cargos de provimento em
comissão, ressalvado o de Comissário de Menores Coordenador, cuja
indicação será feita pelo Juiz competente para as questões definidas
na legislação sobre menores;

V - manter a ordem e o respeito entre os servidores, partes, seus
procuradores e demais pessoas presentes no edifício;

VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade
e aos titulares e prepostos não optantes dos serviços notariais e de
registro da comarca;

VII - dar posse a Juiz de Paz e a servidor do foro, ressalvado o
disposto no art. 264 desta lei;

VIII - remeter, até o dia 20 de cada mês, à Secretaria de
Administração de Pessoal do Tribunal de Justiça, com seu visto, a
folha de freqüência dos servidores do foro;

IX - organizar as escalas de férias dos servidores do foro judicial,
remetendo-as à Secretaria de Administração de Pessoal do Tribunal
de Justiça até o dia 30 de novembro do ano anterior, e indicar o
substituto, se for o caso;

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro
judicial, comunicando-a à Secretaria de Administração de Pessoal do
Tribunal de Justiça;

Xl - proceder à correição anual na comarca, nos termos do art. 31, §
1 1 , desta lei;
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XII - instaurar sindicância e processo disciplinar em desfavor de

servidor do foro judicial e dos titulares e prepostos não optantes dos
serviços notariais e de registro;

XIII - diligenciar pela guarda, pelo zelo e pela manutenção dos
imóveis em que estiverem instalados os serviços forenses, nos termos
dos arts. i°e 2 1 do Decreto n° 32.255, de 11 de dezembro de 1990,
comunicando imediatamente à Presidência do Tribunal de Justiça
qualquer ocorrência relacionada com a questão, bem como as
providências por ele tomadas;

XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio expedido pela
Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça o inventário dos
bens móveis pertencentes ao Estado que existam na comarca,
devolvendo á Secretaria a via própria do referido formulário,
devidamente preenchida;

XV - praticar ato não especificado neste artigo, mas decorrente de
disposição legal ou regulamentar.

Parágrafo único - Na Comarca de Belo Horizonte, o Diretor do Foro
regulamentará o funcionamento dos serviços administrativos,
definindo as atribuições dos servidores e indicando ao Presidente do
Tribunal os nomes daqueles que devam ser nomeados para os cargos
de provimento em comissão, e poderá delegar a Juiz-Corregedor o
exercício das atribuições constantes nos incisos II, III, V e VIII deste
artigo.

Subseção IV
Da Substituição do Juiz de Direito

Art. 66 - O Juiz de Direito será substituído quando se afastar do
exercício, temporária ou eventualmente.

Parágrafo único - Nenhuma comarca poderá ter Juiz Substituto por
mais de noventa dias, devendo dentro desse prazo ser designado o
Juiz definitivo.

Art. 67 - Em comarca de um só Juiz, a substituição far-se-á por Juiz
de Direito Substituto designado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça.

Parágrafo único - Enquanto não houver a designação referida neste
artigo, far-se-á a substituição por Juiz de Direito de comarca
substituta.

Art. 68— Em comarca do interior do Estado que possua mais de uma
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vara, a substituição far-se-á por Juiz de Direito Substituto
designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 1° - Enquanto não houver a designação referida neste artigo, far-
se-á a substituição de acordo com a seguinte ordem:

- por Juiz de Direito de outra vara de mesma competência;
II - por Juiz titular de vara cível;
III - pelo Juiz Diretor do Foro;
IV - pelos demais Juizes da Comarca;
V - por Juiz de Direito de comarca substituta.
§ 21 - Para efeito de substituição por Juiz de outra vara, será

observada a ordem mencionada no § 2 1 do art. 10 desta lei,
substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira.

Art. 69 - Na Comarca de Belo Horizonte, a substituição far-se-á por
Juiz de Direito Auxiliar designado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça.

§ 1°- Enquanto não houver a designação referida no artigo
a substituição por Juiz de Direito de outra vara de
competência, observada a ordem mencionada no § 2 1 do art.
lei, substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira.

§ 2° - O Juiz Presidente de cada Tribunal do
automaticamente substituído pelo respectivo Juiz
enquanto não houver a designação prevista no artigo

§ 3° - Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizontc
de outra comarca.

Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito
mesmo despacho determinará a remessa dos autos
legal, observando o disposto nos artigos anteriores.

Art. 71 - No caso de ausência eventual do Juiz, sua substituição far-
se-á:

- para a presidência de audiência ou para outro ato processual que
exija a presença do Juiz, mediante petição do interessado dirigida ao
substituto, na qual o Escrivão do substituído certificará a ausência;

II - para despacho ou decisão em autos, mediante a conclusão
deles ao Juiz Substituto, feita pelo Escrivão com a informação da
ausência e a requerimento da parte interessada;

III - para despacho de mero expediente, em petição avulsa,
mediante apresentação dela ao substituto, que a despachará

far-se-á
mesma

10 desta

Júri será
Sumariante,

não substituirá o

ou impedido, no
ao seu substituto
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declarando a ausência do titular.

Art. 72 - Salvo nos casos do artigo anterior, será plena a
substituição.

Parágrafo único - Não será permitida mais de uma substituição
plena, salvo em períodos de férias e recesso forenses e na hipótese
de afastamento de Juizes das comarcas substitutas.

Art. 73 - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de
substituição por Juiz de Direito de outra comarca não prevalecerá,
podendo o Presidente do Tribunal de Justiça convocar, para a
substituição, outro Juiz de qualquer das comarcas substitutas.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal de Justiça fará
designação de Juiz de Direito para servir como cooperador em
comarcas ou varas cujo serviço forense estiver acumulado, fixando-
lhe a competência.

Seção II
Do Tribunal do Júri

Subseção 1
Da Organização e do Funcionamento

Art. 74—O Tribunal do Júri funcionará na sede da comarca e reunir-
se-á em sessão ordinária:

- mensalmente, na Comarca de Belo Horizonte;
II - bimestralmente, nas demais comarcas.
§ 1° - Na Comarca de Belo Horizonte, as sessões necessárias para

julgar os processos preparados serão realizadas em dias úteis
sucessivos, salvo justo impedimento.

§ 2° - Nas demais comarcas, quando, por motivo de força maior, não
for convocado o Júri na época determinada, a reunião realizar-se-á no
mês seguinte-

Art. 75 - Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-á
. extraordinariamente, por iniciativa do Juiz de Direito ou por
t determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de Câmara do

Tribunal de Justiça-
Art. 76 - A convocação do Júri far-se-á mediante edital, depois de

sorteio dos jurados que tiverem de servir na sessão.
§ l O - O sorteio realizar-se-á de quinze a trinta dias antes da data

designada para a reunião.
1	§ 2° - Não havendo processo a ser julgado, não será convocado o
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Júri, e, caso já o tenha sido, o Juiz de Direito declarará sem efeito a
convocação, por meio de edital publicado pela imprensa, sempre que
possível.

Subseção II
Da Competência

Art. 77 - Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida e de outros que lhes forem conexos.

Art. 78 - Compete aos jurados responder aos quesitos que lhes
forem formulados, e ao Presidente do Tribunal, aplicar o Direito.

Subseção III
Do Juiz Sumariante e do Juiz Presidente

Art. 79 - Ao Juiz Sumariante compete:
- receber ou rejeitar a denúncia;

II - dirigir a instrução;
III - proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia, de

desclassificação ou de absolvição sumária e processar o recurso que
for interposto.

Parágrafo único - Ficará preventa a competência do Juiz
Sumariante na hipótese de impronúncia com desclassificação.

Art. 80 - Compete ao Juiz Presidente:
- receber o libelo;

II - preparar o processo para o julgamento;
III - presidir a sessão do julgamento, proferindo a sentença;
IV - processar os recursos interpostos contra a decisão que proferir;
V - organizar anualmente a lista geral de jurados;
VI - fazer o sorteio e a convocação dos vinte e um jurados

componentes do Júri para a sessão.
Art. 81 - Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente, nas respectivas

fases do processo em que exercerem a competência funcional, caberá
decretar, relaxar ou regular a prisão do réu, bem como conceder-lhe
liberdade provisória.

Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Art. 82 - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais instituídos pela
Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, serão compostos
por Juizes togados e leigos, conciliadores e Turmas Recursais na
forma prevista na Lei Complementar n° 40, de 24 de novembro de
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1995.

§ 10 - Servirão nos Juizados Especiais, como Juizes togados, os
Juizes de Direito da entrância da respectiva sede e promovidos ou
removidos na forma do art. 178 e seguintes.

§ 2° - As Turmas Recursais serão compostas por Juizes de Direito
da região do respectivo Juizado Especial, sem prejuízo das suas
atribuições na Justiça comum, ressalvado o disposto no § 30

§ 31 - Nos Juizados Especiais de Belo Horizonte, as Turmas
Recursais serão integradas por Juizes de Direito com investidura de
três anos, vedada a recondução, os quais ficarão dispensados de
suas atribuições na Justiça comum.

Art. 83 - Onde não for implantada vara especializada, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e respectiva
Secretaria, observado, entretanto, o procedimento especial
estabelecido pela Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Art. 84 - As Turmas Recursais serão compostas por Juizes de
Direito com jurisdição na respectiva sede, indicados pela Comissão
Supervisora, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, e
aprovados pela Corte Superior, tendo competência exclusiva para
julgar recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais.

Titulo IV
Da Justiça de Paz

Art. 85 - Em cada distrito ou subdistrito judiciário, haverá um Juiz de
Paz e dois suplentes, escolhidos na forma do art. 117 da Constituição
do Estado, entre as pessoas idôneas, maiores de 21 anos, residentes
no distrito ou no subdistrito e que neles sejam eleitoras, cuja eleição
será regulamentada em lei especifica.

Art. 86 - Após ser diplomado, o eleito entrará em exercício perante o
Juiz Diretor do Foro.

Art. 87 - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui
serviço público relevante e assegurará prisão especial em caso de
crime comum, até definitivo julgamento.

Art. 88 - O Juiz de Paz tem competência para celebrar casamento,
verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o
processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem
caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.
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Art. 89 - A substituição do Juiz de Paz será feita, em qualquer

caso, sucessivamente pelo primeiro e pelo segundo suplentes.
Parágrafo único - Não havendo suplente para a substituição, o Juiz

Diretor do Foro designará Juiz de Paz "ad hoc" entre aqueles em
exercício na comarca ou, no caso da inexistência destes, entre
aqueles em exercício na primeira comarca substituta; em caso de
vacância, a eleição será convocada em noventa dias.

Art. 90 - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou suplente será feita
por meio de comunicação á Justiça Eleitoral.

Art. 91 - Nas sedes de comarca, servirão como preparadores dos
processos da Justiça de Paz servidores designados pelo Diretor do
Foro.

Parágrafo único - Ao Juiz de Paz de distrito ou de sede de município
sem serviços judiciários instalados, compete nomear e compromissar
preparador 'ad hoc" para oficiar nos processos do Juizado.

Livro III
Da Magistratura

Título 1
Da Magistratura em Geral

Capítulo 1
Das Garantias e Prerrogativas da Magistratura

Art. 92 - São magistrados os membros do Tribunal de Justiça, de
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, o Juiz de Direito e
o Juiz-Auditor da Justiça Militar.

Art. 93 - O magistrado terá as garantias que lhe assegura a
Constituição da República e as prerrogativas estabelecidas em lei.

Art. 94 - A vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de
subsídios são garantias do magistrado.

§ 1 0 - Serão vitalícios, a partir da posse, os Juizes nomeados para
os Tribunais de Segundo Grau e, após dois anos de exercício, os
Juizes de Direito e os Juizes-Auditores da Justiça Militar, ouvidas as
comunidades às quais serviram.

§ 2° - Adquirida a vitaliciedade, o magistrado só perderá o cargo em
razão de sentença judicial transitada em julgado.

§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção
compulsória, por motivo de interesse público, ou a movimentação do
Juiz de uma para outra vara da mesma comarca, se o interesse da
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prestação jurisdicional o recomendar, procedendo-se na forma
estabelecida nos arts. 22, Xl e XVI, e 163 desta lei.

§ 4° - A irredutibilidade de subsídios seguirá o estabelecido na
Constituição da República.

Art. 95 - São prerrogativas do magistrado:
- ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente

ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior;
II - não ser preso senão por ordem escrita da Corte Superior, salvo

em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará
imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente
do Tribunal de Justiça;

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-
Maior, por ordem e à disposição da Corte Superior, quando sujeito a
prisão antes do julgamento final;

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para
comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial;

V - portar arma de defesa pessoal registrada.
VI - afastar-se das funções pelo prazo máximo de 120 dias, sem

prejuízo do subsídio e dos demais direitos dos juizes em atividade, no
caso de instauração de processo administrativo, esgotado o qual,
julgado ou não o processo, deverá o magistrado retornar ao exercício
até a decisão final.

§ 1 1 - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de
crime por magistrado, a autoridade policial remeterá os respectivos
autos ao Tribunal de Justiça, cabendo à Corte Superior, na primeira
sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações.

§ 2° - O titulo de Desembargador é privativo dos magistrados
componentes do Tribunal de Justiça, e o de Juiz, privativo dos demais
membros do Poder Judiciário.

Capítulo II
t	 Da Posse e do Exercício do Magistrado

Art. 96 - O magistrado nomeado tomará posse e entrará em
exercício no prazo de trinta dias contados da publicação do ato e,

' quando promovido ou removido, assumirá o exercício no mesmo
prazo.

§ 1 0 - Havendo motivo justo, o prazo poderá ser prorrogado por
quinze dias pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar
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de Desembargador ou Juiz de Direito; por Presidente de Tribunal
de Alçada, quando se tratar de Juiz para ele nomeado ou promovido;
e pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar de
Juiz da Justiça Militar.

§ 20 - Movimentado o Juiz de Direito de uma para outra vara da
mesma comarca, nela entrará em exercício imediatamente.

Art. 97 - No ato da posse, o magistrado apresentará o titulo que a
legitima e a relação pública de bens e prestará o compromisso de
desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo a
Constituição e as leis.

Parágrafo único - O termo de posse, lançado em livro próprio, será
assinado pela autoridade que presidir ao ato e pelo empossado ou por
seu procurador, depois de subscrito pelo funcionário que o lavrar.

Art. 98 - A posse e o exercício assegurarão todos os direitos
inerentes ao cargo.

Art. 99 - A nomeação, a promoção ou a remoção ficarão
automaticamente sem efeito se o magistrado não entrar em exercício
no respectivo prazo.

Capitulo III
Da Matrícula, da Antigüidade e da Contagem de Tempo

Art. 100 - O magistrado, segundo sua vinculação, será matriculado
na Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada ou do
Tribunal de Justiça Militar.

Art. 101 - A matrícula, aberta à vista da nomeação do magistrado,
deverá conter, entre outros, registro dos seguintes fatos relativos a
sua vida funcional:

- nome do magistrado;
II - data de nascimento;
III - data da nomeação, da remoção e da promoção;
IV - data da posse no cargo e da entrada em exercício;
V - data da declaração de vitaliciedade;
VI - interrupção do exercício e seu motivo;
VII - processo intentado contra o magistrado e respectiva decisão;
VIII -elogio ou nota desabonadora;
IX - pena disciplinar.
Art. 102 - Por antigüidade geral no serviço público entender-se-á o

tempo de efetivo exercício em função pública.
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Parágrafo único - Não serão deduzidos como interrupção:
- o período de trânsito a que se refere o art. 96 desta lei;

II - o tempo de suspensão por efeito de processa criminal, se
sobrevier a absolvição;

III - o afastamento prevista nos incisos 1 e II do art. 145 desta lei.
Art. 103 - O tempo de serviço prestado nas atividades pública ou

privada será computado para efeito de aposentadoria.
Art. 104— Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço

e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade compulsória prevista no inciso III do
art. 145 desta lei.

Art. 105—A apuração do tempo de serviço público na magistratura e
na entrância será feita em dias, cujo total será convertido em anos,
considerados sempre estes como de trezentos e sessenta e cinco
dias, e, feita a conversão, os dias restantes, até cento e oitenta e dois,
não serão computados, arredondando-se para um ano quando
excederem esse número.

Art. 106 - Por antigüidade na entrância, entender-se-á o tempo
liquido de efetivo exercício nela, não se descontando as interrupções
por motivo de luto ou casamento, férias, licença-paternidade, licença
para repouso à gestante, licença para tratamentos de saúde,
afastamento nas hipóteses do art. 140, disponibilidade nos casos dos
incisos 1 e II do art. 145 e os períodos a que se referem os arts. 95, §
1°, e 180 desta lei.

Art. 107— A remoção e a disponibilidade compulsórias impedirão a
contagem do período de trânsito como de serviço, salvo para efeito de
aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido compulsoriamente ou em
disponibilidade contar-se-á, para efeito de antigüidade, o tempo de
serviço prestado anteriormente, se voltar ao cargo.

Art. 108 - A lista de antigüidade será revista pelo Departamento da
Magistratura, a qualquer tempo, sempre que ocorrer qualquer dos
fatos que a devam modificar, dando-se de tal revisão oportuna ciência
a todos os magistrados, em prazo de sete dias, por simples
comunicação a ser publicada no diário oficial, também se publicando a
lista inteira e consolidada, semestralmente, na primeira quinzena de
cada semestre civil, nela se retratando a posição da antigüidade dos
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magistrados como verificada no último dia do semestre anterior.

Parágrafo único - A revisão terá por fim:
- a exclusão do magistrado falecido, aposentado ou que houver

perdido o cargo;
II - a dedução do tempo que não deva ser contado;
III - a inclusão do tempo que deva ser contado.
Art. 109 - Dentro de trinta dias contados da publicação da lista no

"Diário do Judiciário", o magistrado que se julgar prejudicado poderá
apresentar reclamação, que não terá efeito suspensivo:

§ l - A reclamação será julgada pelo Conselho da Magistratura, na
primeira reunião.

§ 2° - Atendida a reclamação, alterar-se-á a lista.
§ 31 - Decorrido sem reclamação o prazo referido no artigo,

prevalecerá a lista até que outra seja aprovada.
Art. 110 - A antigüidade nos tribunais, estabelecida para os fins

previstos nesta lei ou no Regimento Interno, será apurada:
- pela posse;

II - pela entrada em exercício;
III - pela nomeação;
IV - pela idade.
Art. 111 - A antigüidade do magistrado, para o efeito de promoção

ou outro que lhe seja atribuído nesta lei, será estabelecida em cada
entrância e apurada:

- pela entrada em exercício;
II - pela posse;
III - pela nomeação;
IV - pelo tempo de serviço na magistratura;
V - pelo tempo de serviço público no Estado;
VI - pela idade.

Capítulo IV
Da Incompatibilidade

Art. 112 - Não poderá ser nomeado nem promovido por
merecimento para os tribunais aquele que tiver, no tribunal, cônjuge
ou parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau, inclusiva

§ 1° - Se, por força de promoção por antigüidade, dois ou mais
Juizes com assento no tribunal forem cônjuges ou parentes,
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consangüíneos ou afins, em linha reta ou no terceiro grau colateral,
o primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer deliberação
impedirá que o outro participe do julgamento ou da votação.

§ 20 - Não poderá integrar o órgão Especial, de modo efetivo ou por
substituição, o magistrado alcançado pelo impedimento estabelecido
neste artigo.

Art. 113 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderão
servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou como
qualquer dos servidores relacionados nos arts. 256 e 261 desta lei,
parentes em grau indicado no art. 111, aplicando-se, em caso de
promoção por antigüidade, a regra do § 10 do referido artigo.

Parágrafo único - A incompatibilidade não se estenderá a Juizes de
varas diferentes na mesma comarca, não podendo, um substituir o
outro.

Art. 114— A incompatibilidade resolver-se-á:
- antes da posse, contra o último nomeado ou o menos idoso,

sendo as nomeações da mesma data;
II - depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa e, sendo ela

imputada a ambos, contra o que contar menos tempo de serviço
judiciário ou, se este for igual, contra o de menos tempo de serviço
público estadual.

Art. 115 - Se o magistrado que deva ser afastado não solicitar
exoneração ou declaração de disponibilidade, esta lhe será imposta
pela Corte Superior, adotando-se as normas processuais relativas a
abandono de cargo.

Art. 116 - Não poderão servir conjuntamente no mesmo processo
advogado e Desembargador, Juiz, servidor ou membro do Ministério
Público, parentes em grau indicado no art. 112 desta lei, resolvendo-
se a incompatibilidade em favor do advogado.

Capitulo V
Dos Subsídios e das Indenizações

Seção 1
Dos Subsídios

Art. 117 - Os subsídios dos magistrados serão fixados nos termos
da Constituição da República.

§ 1 1 - Os subsídios dos Desembargadores não excederão os
percebidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal nem serão
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inferiores a 95% (noventa e cinco por cento) dos percebidos pelos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e não poderão constituir
paradigma para nenhum servidor do Estado.

§ 2° - Os Juízes de Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça
Militar terão subsídios iguais.

§ 31 - A fixação dos subsídios far-se-á com a diferença de 5% (cinco
por cento) de uma para outra categoria da carreira.

§ 4 1 - O cargo de Juiz de Direito Substituto e o de Juiz de Comarca
de Primeira Entrância são considerados da mais baixa entrância na
carreira.

Art. 118 - Para o recebimento dos subsídios, o exercício das
funções será atestado:

- quanto a Desembargador, em folha organizada na Secretaria do
Tribunal de Justiça, com o visto do Presidente;

II - quanto a Juiz de Tribunal de Alçada ou do Tribunal de Justiça
Militar, em folha organizada na Secretaria do respectivo Tribunal, com
o visto do Presidente;

III - quanto aos Juizes de primeiro grau, em folha organizada na
respectiva comarca, com o visto do Diretor do Foro.

Seção II
Das Indenizações e Outros Pagamentos

Art. 119 - O magistrado terá direito a:
- pagamento de diária correspondente a um trinta avos do subsídio

dos magistrados, reembolso de despesas de transporte, quando se
afastar da sede em substituição, a serviço ou em missão oficial;

II - reembolso das despesas de transporte e mudança;
III - pagamento por aula ou conferência proferida na Escola Judicial

Desembargador Edésio Fernandes;
IV - subsídio especial de Natal;
V - um terço dos subsídios, em razão de férias;
VI - auxilio-doença;
Vil - auxílio-moradia.
VIII - 20% (vinte por cento) dos subsídios em razão de atuação,

como titular, na Turma Recursal dos Juizados Especiais.
§ 10 - Os pagamentos a que se refere o inciso 1 deste artigo serão

processados e efetuados pela Secretaria do Tribunal de Justiça, de
Tribunal de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar.
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§ 2 1 - O reembolso previsto no inciso II deste artigo será pago ao
Juiz quando, removido do cargo de Juiz de Direito Substituto para o
de titular de comarca de primeira entrância ou promovido, passar a ter
exercício em outra comarca.

§ 31 - A remoção a pedido de uma para outra comarca não dá direito
à percepção do reembolso previsto no inciso II deste artigo.

§ 41 - O pagamento previsto no inciso III deste artigo far-se-á com
base no disposto no Regulamento da Escola Judicial Desembargador
Edésio Fernandes.

§ 50 - Os pagamentos previstos nos incisos IV a VI deste artigo
serão devidos nos mesmos termos dos referentes aos servidores do
Estado de Minas Gerais.

Seção III
Do Auxilio-Funeral e da Pensão

Art. 120 - Ao cônjuge sobrevivente pagar-se-á importância
correspondente a um mês dos subsídios que o magistrado percebia,
para atender às despesas de funeral e luto.

§ 1 0 - Quem, na falta do cônjuge sobrevivente, houver custeado o
funeral do magistrado será indenizado das despesas comprovadas,
até o montante referido neste artigo.

§ 20 - O pagamento da indenização será processado e efetuado na
Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada ou do
Tribunal de Justiça Militar.

Art. 121 - Por falecimento do magistrado, independentemente da
data do óbito, será devida a seu cônjuge ou companheiro por união
estável, assim declarado por sentença, ou, na falta destes, aos filhos
dependentes, menores ou incapazes, pensão mensal, calculada nos
termos da Constituição.

Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo será dividida
entre os beneficiários, se foro caso, na forma da legislação aplicável.

o
	 Capítulo VI

ç
	 Das Férias

Seção 1
o
	 Das Férias Anuais

Art. 122 - Os magistrados terão direito a férias anuais, por sessenta
dias, coletivas ou individuais.

§ 1 1 - As férias individuais serão concedidas nos casos em que o



738
magistrado tenha servido durante as férias coletivas.

§ 2° - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade de
serviço, a critério do Presidente do Tribunal de Justiça, serão
indenizadas, em dinheiro, por ocasião da aposentadoria ou decorrido
um ano do período em que podiam ser gozadas.

Subseção 1
Das Férias nos Tribunais

Art. 123 - Os membros dos tribunais gozarão férias coletivas nos
períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.

Art. 124 - Gozarão trinta dias consecutivos de férias individuais, por
semestre e quando solicitarem:

- os Presidentes dos tribunais;
II - os Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça e de Alçada, se o

exigir o serviço a seu cargo;
III - o Corregedor-Geral de Justiça;
IV - os Desembargadores e os Juizes de Tribunal de Alçada

integrantes de Câmara Especial de Férias;
V - o Desembargador que, por motivo de serviço eleitoral, não tiver

gozado férias coletivas.
§ 1 0 - As férias individuais somente podem acumular-se por

imperiosa necessidade de serviço.
§ 2° - Será vedado o afastamento, em gozo de férias individuais, de

Juizes em número que possa comprometer o quórum de julgamento
do tribunal ou de qualquer de seus órgãos judicantes.

Subseção II
Das Férias na Primeira Instância

Art. 125 - Os magistrados de primeiro grau gozarão férias coletivas
no período de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.

§ 1° - Um dos períodos de férias coletivas pode ser transformado em
período de férias individuais, a critério e mediante resolução da Corte
Superior.

§ 2° - Ao magistrado que, por motivo de plantão ou de serviço
eleitoral, não tiver gozado férias coletivas serão concedidas férias
individuais, mediante autorização do Presidente do Tribunal de
Justiça.

§ 3° - As férias individuais só serão concedidas por períodos
correspondentes aos das férias coletivas não gozadas.
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§ 40 - As férias individuais não serão concedidas

concomitantemente ao Juiz a quem caiba substituir e ao que deva ser
substituído.

Art. 126 - Nos períodos de férias coletivas, somente serão
praticados os atos processuais e processadas as causas seguintes:

- a produção antecipada de provas, de que trata o art. 846 do
Código de Processo Civil;

- a citação, a fim de evitara perecimento do direito;
III - o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecadação, a busca e a

apreensão, o depósito, a prisão, a separação de corpos, a abertura de
testamento, os embargos de terceiro, a nunciação de obra nova, a
liminar em mandado de segurança, o suprimento de consentimento
para o casamento e outros atos análogos;

IV - os atos de jurisdição voluntária, bem como os necessários à
conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo
adiamento;

V - as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de
tutores ou curadores, bem como as que se processam pelo rito
sumariíssimo;

VI - as causas e os atos processuais da jurisdição criminal;
VII - as causas e os atos processuais referentes ao Juizado da

Infância e da Juventude;
VIII - todas as causas que a lei federal determinar;
IX - os conflitos de competência, em casos de réus presos ou

quando pendente pedido de liminar.
Art. 127 - Durante as férias coletivas, servirão na Comarca de Belo

Horizonte e nas comarcas do interior do Estado Juizes designados por
ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que definirá sua
competência.

§ 1° - Nas comarcas do interior, o Presidente do Tribunal de Justiça
atribuirá competência ao Juiz de plantão para substituir nas comarcas
que não o tenham.

§ 20 - O plantão estabelecido neste artigo será exercido,
preferencialmente, por Juizes de Direito Auxiliares e por Juizes de
Direito Substitutos.

Art. 128 - Nos sábados, domingos e feriados, na Comarca de Belo
Horizonte, servirá um Juiz designado pelo Presidente do Tribunal de
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Justiça, em escala mensal, para conhecer de "habeas corpus",
funcionando um Escrivão e servidores designados pelo Corregedor-
Geral de Justiça, mediante rodízio.

§ 1° - Para as comarcas do interior do Estado, a Corte Superior
estabelecerá microrregiões em que os Juizes respectivos, mediante
designação do Presidente do Tribunal de Justiça, se revezarão, para
efeito deste artigo, levando-se em conta a distância e as vias de
comunicação que possibilitem a realização do plantão.

§ 20 - Na hipótese do parágrafo anterior, terá preferência na
indicação o Escrivão e os demais servidores lotados na comarca do
Juiz indicado para o respectivo plantão.

§ 31 - Os Juizes e os servidores designados para o plantão previsto
neste artigo ficarão com o direito à compensação pelos dias em que
servirem.

Seção II
Das Férias-Prêmio

Art. 129 - Após cada período de cinco anos de efetivo exercício de
serviço público, o magistrado terá direito a férias-prêmio de três
meses, admitida a conversão em espécie, paga a título de
indenização, quando da aposentadoria.

Parágrafo único - Da contagem do qüinqüênio, não se deduzirá o
tempo de afastamento do exercício das funções por motivo de:

- casamento ou luto, até oito dias;
II - férias;
III -licença para tratamento de saúde, até cento e oitenta dias.
Art. 130—O gozo das férias-prêmio será deferido pelo Presidente do

Tribunal competente.
Parágrafo único - Não poderão ser gozadas as férias-prêmio

quando:
- ocorrer fase de intensidade de qualificação eleitoral ou de

proximidade de pleito;
II - estas recaírem em mês de funcionamento do júri, salvo na

Comarca de Belo Horizonte;
III - estiver o magistrado com autos em seu poder além do prazo

legal;
IV - pender de julgamento causa cuja instrução tenha sido dirigida

pelo magistrado, ou existirem autos conclusos para sentença ou
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despacho por tempo superior ao prazo legal;

V - inexistir Juiz para a substituição, ou esta sobrecarregar
demasiadamente o substituto;

VI - estas forem contrárias ao interesse público.
Art. 131 - O pedido de concessão de férias-prêmio será instruído

com prova de que não existem os impedimentos referidos nos incisos
III e IV do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 132 - Serão devidos ao cônjuge sobrevivente ou ao
companheiro por união estável, assim declarado por sentença,
sobrevivente e aos herdeiros necessários do magistrado, em caso de
falecimento deste, ocorrido quando na atividade, os subsídios
correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas nem
contadas em dobra

Capítulo VI!
Das Licenças e do Afastamento

Seção 1
Das Licenças

Art. 133—O magistrado poderá ser licenciado:
- para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - para repouso à gestante;
IV - por motivo de licença-paternidade.
Art. 134 - A licença para tratamento de saúde terá o prazo máximo

de dois anos, não se interrompendo a contagem desse prazo pela
reassunção do exercício por período de até trinta dias.

§ 1 0 - No caso de licença para tratamento de saúde, findo o prazo
máximo, o magistrado será submetido a inspeção de saúde, devendo
reassumir o cargo dentro de dez dias contados da data do laudo que
concluir por seu restabelecimento.

§ 21 - Concluindo o laudo pela continuação da enfermidade, será
iniciado o processo de aposentadoria.

Art. 135 - O requerimento de licença para tratamento de saúde
deverá ser instruído com atestado médico.

§ 1°- Se a licença e suas prorrogações ininterruptas forem por prazo
superior a trinta dias, o requerimento deverá ser instruído com laudo
de inspeção expedido por junta médica oficial.

§ 21 - Se inexistir junta médica oficial na comarca de exercício do

2
o
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magistrada, a licença poderá ser concedida com atestado assinado
por mais de um médico e visado pela junta médica do Tribuna! de
Justiça, podendo ser exigido o exame pessoal do magistrado.

§ 31 - Nos casos de tuberculose, cardiopatia descompensada,
alienação mental, neoplasia maligna, leucemia, cegueira, lepra,
pênfigo foliáceo, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, paralisia que impeça a locomoção ou AIDS, a
concessão da licença dispensará requerimento, devendo ser
concedida de oficio, mediante simples apresentação do atestado ou
laudo médico.

§ 4° - Nos casos referidos no parágrafo anterior, a licença será
concedida por prazo indeterminado e importará instauração do
processo de verificação de invalidez.

§ 50 - Permanecendo o magistrado em licença para tratamento de
saúde pelo prazo de um ano, ser-lhe-á concedido auxílio-doença no
valor de um mês de subsídios-

Art. 136 - Na licença para tratamento de saúde em pessoa da
família do magistrado ! o requerimento deverá ser instruído na forma
estabelecida no art. 135 desta lei, devendo o atestado ou o laudo de
inspeção, expedido por junta médica, declarar a indispensabilidade da
assistência pessoal do magistrado e a incompatibilidade de sua
prestação com o exercício do cargo.

§ 10 - Para efeito do disposto neste artigo, considerar-se-ão da
família do magistrado o cônjuge não separado, o companheiro em
união estável, os filhos, os pais, os sogros e os irmãos que vivam em
sua companhia.

§ 21 - A licença por motivo de doença em pessoa da família, até o
prazo de trinta dias, será concedida com remuneração integral e, além
desse prazo, sem remuneração.

Art. 137— A licença-paternidade, a licença para tratamento de saúde
e a licença-maternidade serão concedidas com remuneração integral.

Art. 138— A licença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco
dias úteis e a de repouso à gestante pelo de cento e vinte dias,
devendo o pedido ser instruído com atestado médico.

Seção II
Do Afastamento

Art. 139— Sem prejuízo do subsídio, o magistrado poderá afastar-se
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de suas funções até oito dias consecutivos por motivo de:

- casamento;
II - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sagro ou

irmãos.
Parágrafo único - No caso da inciso 1 deste artigo, o magistrado

comunicará, com antecedência, a afastamento ao seu substituto legal
e, no caso do inciso II, fará a comunicação, se possível.

Art. 140 - Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo
do subsidio:	 -

- para freqüência em congressos, cursos ou seminários de
aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário à
sua conclusão, inclusive no exterior, mediante prévia autorização da
Corte Superior, vedada a recusa imotivada;

II - para prestação de serviços exclusivamente à Justiça Eleitoral;
III - para exercer a Presidência da Associação dos Magistrados

Mineiros ou da Associação dos Magistrados da Brasil.
Capítulo VIII

Da Aposentadoria
Art. 141 - O magistrado vitalício aposentar-se-á:

- compulsoriamente, aos setenta anos de idade, por invalidez ou
por interesse público;

li - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos de exercício
na magistratura, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se
mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.

Parágrafo único - Os proventos da aposentadoria serão iguais aos
subsídios correspondentes ao cargo em que ela ocorreu e serão
reajustados na mesma proporção dos aumentos concedidos, a
qualquer título, aos magistrados em atividade.

Art. 142 - Ao completar setenta anos de idade, o magistrado
perderá automaticamente o exercício do cargo, cumprindo à Corte
Superior organizar a lista ou fazer a indicação para preenchimento da
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vaga, independentemente de ato declaratório da vacância do
cargo.

Parágrafo única - A formalização da aposentadoria dar-se-á por ato
do Presidente do Tribunal de Justiça, que será processado na sua
Secretaria e encaminhado ao Tribunal de Contas para registro.

Art. 143 - A aposentadoria voluntária será requerida pelo
interessado diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça e
processada na forma do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 144 - A aposentadoria por invalidez será decretada pela Corte
Superior, em processo estabelecido no Regimento Interno do Tribunal
de Justiça.

Capítulo IX
Da Disponibilidade

Art. 145—O magistrado será posto em disponibilidade:
- em razão da extinção do cargo ou da transferência da sede da

comarca;
II - em razão da incompatibilidade prevista no art. 113 desta lei;
III - compulsoriamente, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
§ 10 - No caso de transferência da sede da comarca, o magistrado

não será colocado em disponibilidade se preferir remover-se para a
nova sede, requerendo-o ao Presidente do Tribunal de Justiça até
quinze dias depois de efetivada a mudança.

§ 20 - No caso de extinção do cargo, o magistrado poderá ser
aproveitado em outra comarca de igual categoria que estiver vaga ou
que vagar, se o requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 30 - o recurso interposto contra a decisão administrativa que
decretar a disponibilidade compulsória será recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo, condicionando-se a perda da função
jurisdicional ao julgamento daquele.

Art. 146 - A disponibilidade referida nos incisos 1 e II do artigo
anterior:

- assegura ao magistrado todos os direitos da atividade, inclusive
remuneração e promoção por merecimento e antigüidade;

II - impõe ao magistrado todos os deveres e todas as restrições
estabelecidos para a magistratura, submetendo-o à disciplina
judiciária e sujeitando-o às penalidades àquela aplicáveis.
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Art. 147— A disponibilidade prevista no inciso III do art. 146 desta
lei:

- assegura ao magistrado proventos proporcionais ao tempo de
serviço;

II - sujeita-o à perda do cargo em razão de sentença criminal;
III - faculta-lhe o reaproveitamento, nos termos que o Regimento

Interno estabelecer;
IV - impede-o de contar o tempo de disponibilidade.

Capítulo X
Da Cessação do Exercício

Art. 148 - Para o magistrado vitalício, cessará o exercício da função
jurisdicional:

- por perda do cargo em razão de:
a) sentença judicial transitada em julgado;
b) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos, nos termos da

Constituição da República;
II - por aposentadoria ou exoneração a pedido;
III - por disponibilidade ou remoção compulsória, até o

reaproveitamento.
Art. 149 - Para o magistrado não vitalício, cessará o exercício da

função jurisdicional, em virtude de exoneração, nos termos do ai 174
desta lei.

Capítulo XI
Da Disciplina Judiciária

Seção 1
Dos Deveres do Magistrado

Art. 150— São deveres do magistrado:
- cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
II - sentenciar ou despachar sem exceder injustificadamente os

prazos;
III - determinar as providências para que os atos processuais se

realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério

Público, os advogados, as testemunhas, os servidores e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando
se tratar de providência que reclame e possibilite solução de urgência;
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V - residir na sede da comarca;
VI - comparecer ao Fórum, pontualmente, no início do expediente

fixado por resolução da Corte Superior, não se ausentando
injustificadamente antes do seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana,

feriados e férias coletivas, com direito à compensação.
Art. 151 - E vedado ao magistrado:

- exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,
salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, percentagem
ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou julgamento;

III -exercer atividade político-partidária;
IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial,

inclusive a de economia mista, exceto como acionista ou quotista;
V - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,

associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe, sem remuneração;

VI - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais,
ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do
magistério.

§ ? - O exercício de cargo ou função de magistério será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em
quaisquer hipóteses, o desempenho de função de direção
administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino.

§ 20 - O magistrado poderá desempenhar função docente em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

Seção II
Das Penalidades

Art. 152 - 0 magistrado não poderá ser punido nem prejudicado
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pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir, salvo em
casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 153— São penas disciplinares:
- advertência;

II - censura;
III - remoção e disponibilidade compulsórias;
IV - aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao

tempo de contribuição;
III -demissão.
Parágrafo único - As penas de advertência e de censura serão

aplicáveis somente aos Juizes de 1 1 grau.
Art. 154— A pena de advertência será aplicada reservadamente, por

escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 155 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por

escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
justificar a imposição de pena mais grave.

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a
inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 156 - A pena de remoção compulsória será aplicada em razão
de interesse público quando:

- o procedimento funcional do magistrado, sem caracterizar fato
determinador da disponibilidade ou da aposentadoria compulsórias ou
de demissão, for incompatível com o bom desempenho da função
jurisdicional na comarca;

II - o prestigio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 157 - A pena de disponibilidade compulsória será aplicada em
razão de interesse público, reconhecido, sem prejuízo do
reconhecimento em outros casos, quando:

- o procedimento funcional do magistrado, sem caracterizar fato
determinador da remoção ou da aposentadoria compulsória ou de
demissão, for incompatível com o bom desempenho da função
jurisdicional;

11 - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
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estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam
a pessoa do Juiz.

Art. 158 - A pena de aposentadoria compulsória será aplicada ao
magistrado:

- manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo
proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das
atividades do Poder Judiciário.

ArL 159— A pena de demissão será aplicada em razão de:
- sentença judicial transitada em julgado;

II - exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra
função, salvo de um cargo de magistério;

III - recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de
percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou
julgamento;

IV - exercício de atividade político-partidária;
V - abandono do cargo;
Vi - procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro

de suas funções, por decisão da maioria de votos dos membros da
Corte Superior, assegurada ampla defesa.

AI. 160 - O magistrado que ainda não tenha adquirido a
vitaliciedade poderá ser exonerado nas hipóteses previstas nos arts.
158 e 159 desta lei e nos casos de falta grave.

Parágrafo único - Entender-se-á como falta grave a reiteração em
procedimento que tiver dado causa a advertência ou censura.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 161 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades, bem como para a decretação de remoção ou
disponibilidade compulsórias, assegurarão o resguardo devido à
dignidade e à independência do magistrado e serão estabelecidos no
Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Subseção 1
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de Juiz de Direito na Corregedoria-Geral de Justiça
Art. 162 - Sem prejuízo da iniciativa da Corregedoria-Geral de
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Justiça, qualquer pessoa poderá representar a respeito de abuso,
erro, irregularidade ou omissão imputados a magistrado, devendo o
Corregedor-Geral de Justiça adotar as medidas cabíveis para a sua
apuração.

Parágrafo único - A representação será arquivada, se
manifestamente improcedente.

Art. 163— Sempre que for necessário apurar-se fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar do Juiz, será
instaurada sindicância pelo Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 164 - A sindicância será aberta por ato do Corregedor-Geral de
Justiça, não se exigindo comissão processante nem procedimento
formal, podendo ser designado Juiz-Corregedor para conduzir os
trabalhos.

§ 10 - O sindicante realizará diligências e investigações necessárias
à elucidação dos fatos.

§ 21 - A sindicância deve ser conduzida de forma imparcial, com a
utilização de todos os meios admitidos em direito, devendo ser
concluída no prazo de trinta dias contados da data do ato de sua
instauração, podendo ser este prazo prorrogado por igual período.

§ 30 - Ultimada a sindicância, o sindicante deverá elaborar relatório
conclusivo, resumindo as peças principais e mencionando as provas
que serviram de embasamento para a sua conclusão.

Art. 165 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou
constituir flagrante desacato ou desobediência.

Art. 166 - Concluída a sindicância, se apurados o descumprimento
de dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado,
o Corregedor-Geral de Justiça, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os respectivos
autos ao Presidente da Corte Superior para instauração de processo
administrativo, de conformidade com o que dispõe o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.

Subseção II
Da extinção dos Efeitos da Punibilidade

Art. 167— A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano
do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado, prazo que,
no caso de reincidência, será contado em dobro a partir da última
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punição.

Título II
Da Magistratura

Art. 168— A magistratura da justiça comum compreenderá os cargos
de:

- Juiz de Direito Substituto;
II - Juiz de Direito de Primeira Entrância;
III - Juiz de Direito de Segunda Entrância;
IV - Juiz de Direito de Entrância Especial;
V - Juiz de Tribunal de Alçada;
VI - Desembargador.

Capítulo 1
Do Concurso para Ingresso na Magistratura

Art. 169 - O ingresso na magistratura far-se-á no cargo de Juiz de
Direito Substituto, após concurso público de provas e títulos, perante
comissão examinadora integrada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, que a presidirá, por Desembargadores, um dos quais será o
Diretor da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, salvo
impedimento, e por um representante do Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único - O concurso será válido por dois anos, a contar de
sua homologação.

Art. 170— São requisitos para ingresso na magistratura:
- ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e políticos e

em dia com o serviço militar;
II - ter mais de vinte e cinco anos de idade na data da inscrição no

concurso;
III - ser bacharel em Direito há pelo menos cinco anos na data da

inscrição no concurso;
IV - apresentar laudo de junta médica oficial, comprobatório de

higidez física e mental e de ausência de defeito físico que o incapacite
para o exercício da função;

V - apresentar atestado de antecedentes, folha corrida e prova de
idoneidade moral;

VI - comprovar, na data da inscrição no concurso, pelo menos cinco
anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau, como
magistrado, Promotor de Justiça, advogado ou servidor público
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ocupante de cargo ou função para cujo desempenho sejam
exigidos conhecimentos privativos de bacharel em Direito, a juízo da
comissão examinadora;

VII - submeter-se, durante o concurso, a processo de avaliação
psicológica, sob supervisão do setor de psicologia da Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes;

VIII -ser aprovado em concurso público de provas e títulos.
§ 10 - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito

Substituto será regido pelas normas constantes em resolução da
Corte Superior e no respectivo edital, onde será fixado o valor da taxa
de inscrição.

§ 2° - A prova de idoneidade moral será feita por investigação a que
será submetido o candidato, relativa aos aspectos moral e social, para
o que ele apresentará ' curriculum vitae", com indicação dos lugares
em que teve residência nos últimos dez anos, estabelecimentos de
ensino cursados, empregos particulares ou funções públicas
exercidas, empregadores ou autoridades perante as quais tiver
servido.

§ 3° - Poderá a comissão examinadora do concurso indeferir o
pedido de inscrição ou reprovar o candidato, ainda que apresentados
os documentos exigidos, se entender faltarem a ele condições
pessoais para o bom desempenho do cargo.

Art. 171 - O concurso será anunciado, com prazo mínimo de
inscrição de trinta dias em cada uma de suas fases, em edital que,
contendo as exigências desta lei, será publicado pelo menos três
vezes no "Diário do Judiciário", na primeira das quais na íntegra,
obedecendo às regras que forem estabelecidas em resolução da
Corte Superior.

Capítulo II
Da Nomeação e da Vitaliciedade

Art. 172 - A nomeação dos candidatos aprovados será feita pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, com observância estrita da ordem
de classificação e respeitada a idade máxima de sessenta anos
incompletos.

Art. 173 - Os Juízes de Direito Substitutos tomarão posse, de
preferência coletivamente, em sessão solene do Pleno do Tribunal de
Justiça e terão, desde então, direito aos subsídios do cargo.
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§ 1° - Empossados, os Juízes passarão a freqüentar curso

ministrado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes,
por prazo nunca inferior a três meses.

§ 2° - Durante o curso, os Juízes serão submetidos a avaliações
periódicas, incluindo acompanhamento psicológico e exames
médicos, e será aprofundada a investigação relativa aos aspectos
moral e social, a fim de se verificarem seu nível de conhecimento, o
aproveitamento, a aptidão e a adequação ao exercício da função
judicante.

§ 30 - Os não habilitados no curso ficarão sujeitos desde logo ao
processo de vitaliciamento previsto no art. 172 desta lei, conforme se
dispuser no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Art. 174 - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio, a Corte
Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das atividades do
magistrado e encaminhará o processo ao Tribunal Pleno para decidir
sobre o reconhecimento do direito à vitaliciedade.

Parágrafo único - Na avaliação de desempenho de que trata o
"caput", observar-se-á a confirmação de sentenças em percentual
igual ou superior a 70% (setenta por cento).

Art. 175—O Tribunal Pleno editará resolução disciplinando a matéria
deste capitulo e do anterior.

Capitulo III
Da Promoção e da Remoção

Art. 176 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Departamento da
Magistratura fará publicar, no "Diário do Judiciário", edital com prazo
de quinze dias para inscrição dos candidatos.

§ 1° - O provimento de vagas nos tribunais de 2 0 grau independe de
edital e inscrição.

§ 20 - A data da abertura de vaga, para efeito de determinação do
critério de promoção, será:

- a do falecimento do magistrado;
II - a da publicação do ato de aposentadoria ou de exoneração do

magistrado;
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos

casos do art. 148, 1, desta lei, a da remoção ou da disponibilidade
compulsórias;

IV - aquela em que o Juiz, promovido ou removido, deixar o cargo,
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com a lavratura do termo de afastamento, que deverá ser
encaminhado ao Tribunal de Justiça, imediatamente, pelo Escrivão.

§ 30 - Havendo simultaneidade na data da ocorrência de vaga, a
precedência de abertura determinar-se-á pela ordem alfabética das
comarcas.

§ 40 - Não se inscrevendo no prazo, presumir-se-á que o Juiz não
aceita o lugar vago.

§ 
50 - A remoção precederá à promoção por merecimento.

§ 61 - A vaga decorrente de remoção será provida obrigatoriamente
por promoção.

§ 70 - A promoção para entrância especial será para o cargo de Juiz
de Direito Auxiliar, e o provimento da titularidade das varas nessa
entrância será efetivado mediante remoção, obedecido o critério da
antigüidade, permitindo-se o acesso dos Juizes de 2 2 entrância à
titularidade de vara em caso de não haver provimento por remoção.

§ 81 - O provimento de cargo de Juiz de Direito nos Juizados
Especiais obedecerá ao mesmo critério adotado no parágrafo anterior,
inclusive com relação à exigência de edital.

Seção 1
Da Promoção

Art. 177 - A promoção far-se-á alternadamente por antigüidade e
por merecimento, de entrância a entrância, observado o inciso II do
art. 98 da Constituição do Estado.

§ 1 0 - Não implicará promoção ou rebaixamento do magistrado a
alteração da classificação da comarca, podendo ele nela permanecer
ou ser removido.

§ 2° - O Juiz que permanecer na comarca elevada de entrância
poderá, se promovido, nela continuar, desde que o requeira antes de
findo o prazo para assumir o exercício na comarca para a qual tenha
sido promovido e seu pedido seja aprovado pela Corte Superior.

Art. 178 - Para a promoção por merecimento, a Corte Superior
organizará lista tríplice, quando possível, em sessão pública e por
escrutínio secreto, verificando previamente a existência de
remanescentes de listas anteriores, cujos nomes deverão ser
apreciados com preferência, em escrutínio distinto.

§ 1 1 - Os remanescentes que não obtiverem votação bastante no
escrutínio preferencial concorrerão em igualdade de condições com os
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demais inscritos.

§ 2° - O merecimento será aferido com prevalência de critério de
ordem objetiva, tendo-se em conta, entre outras condições, a conduta
do Juiz, sua operosidade no exercício do cargo, o número de vezes
que tenha figurado em lista, tanto para a entrância a prover como para
as anteriores, bem como o aproveitamento em cursos de
aperfeiçoamento.

§ 30 - O Juiz não poderá ser votado, sendo nulo o voto dado,
quando:

- segundo informação fundamentada do Corregedor-Geral de
Justiça, injustificadamente não estiver com o serviço em dia;

II - tiver sofrido pena de censura há menos de um ano, nos termos
do parágrafo único do art. 157 desta lei, ou estiver submetido a
processo que o sujeite a demissão, aposentadoria, disponibilidade ou
remoção compulsórias;

III - segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, residir fora
da comarca;

IV - ainda não tiver alcançado a vitaliciedade.
§ 41 - O Juiz terá preferência para ser votado para promoção por

merecimento quando cumprir o previsto no art. 270 da Constituição do
Estado.

Art. 179 - Não poderá ser promovido nem removido o Juiz que
mantiver processo indevidamente paralisado.

Art. 180 - Na promoção por antiguidade, apurada entre os
magistrados de entrância imediatamente anterior e, em se tratando de
promoção para o cargo de Desembargador, entre os Juízes de
Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça só poderá recusar o Juiz
mais antigo pelo voto motivado de dois terços de seus membros,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

Parágrafo único - Quando o magistrado, por três vezes
consecutivas, for recusado para promoção por antigüidade, o
Corregedor-Geral de Justiça instaurará sindicância.

Art. 181 - A promoção far-se-á por ato do Presidente do Tribunal de
Justiça.

Art. 182 - O período de trânsito, compreendido entre a data em que
o Juiz deixar o exercício na comarca de que era titular e a data em
que assumir na comarca para a qual foi promovido, será considerado,
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para todos os efeitos, como de efetivo exercício na entrância a que
pertencia.

Seção II
Da Remoção

Art. 183 - A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá
efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por merecimento.

Parágrafo único - A remoção de uma para outra vara da mesma
comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser
provida por antigüidade.	 -

Art. 184 - A remoção voluntária será feita a pedido do Juiz, nos
seguintes casos:

- de uma comarca para outra de igual entrância;
II - de uma vara para outra da mesma comarca;
III - mediante permuta entre dois Juízes da mesma entrância.
§ 1 0 - Para obter remoção, nos casos dos incisos 1 e III deste artigo,

o Juiz deverá contar mais de dois anos de efetivo exercício na
comarca, tendo preferência, na hipótese do inciso 1, o Juiz mais
antigo.

§ 20 - A remoção não será obtida quando, segundo informação da
Corregedoria-Geral de Justiça, o Juiz:

- não estiver com o serviço em dia;
II -tiver sofrido pena de censura há menos de um ano;
III - estiver submetido a processo que o sujeite a demissão,

aposentadoria, disponibilidade ou remoção compulsórias;
IV - residir fora da comarca.
§ 30 - As remoções efetivar-se-ão por ato do Presidente do Tribunal

de Justiça, após aprovação da Corte Superior, por maioria de votos
dos presentes.

§ 40 - No caso de remoção em que o Juiz deva assumir exercício em
outra comarca, o período de trânsito referido no art. 95 desta lei será
considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos.

Art. 185 - A remoção compulsória será decretada pela Corte
Superior, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada
ampla defesa, nos casos do art. 154 desta lei.

§ 1 1 - Decretada a remoção compulsória, o magistrado perderá o
exercício da função jurisdicional na comarca de que era titular,
independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
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período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca
que lhe for designada.

§ 20 - O período de trânsito do magistrado removido
compulsoriamente será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a
juízo da Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus
membros.

§ 3° - Vagando comarca que possa ser provida por remoção, e
existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
compulsoriamente e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado o
prazo previsto no parágrafo anterior, o Corregedor-Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, a respeito do aproveitamento do magistrado, designando-
lhe a comarca em questão para seu exercício.

§ 41 - Ocorrendo a designação prevista no parágrafo anterior, e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria compulsória

§ 50 - Na hipótese do § 3° deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido
compulsoriamente ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-
se a assumir a comarca.

Art. 186 - Aplica-se à decretação da disponibilidade compulsória, no
que couber, o disposto no artigo anterior.

Capítulo IV
Da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes

Art. 187 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes,
órgão da Secretaria do Tribunal de Justiça, terá como Diretor o 2°-
Vice-Presidente do Tribunal, destinando-se precipuamente à seleção
e à formação inicial e permanente dos magistrados, que se fará por
meio de cursos, encontros regionais de estudos jurídicos, seminários,
conferências, publicação de doutrina, jurisprudência e legislação e
avaliação de trabalhos.

Art. 188 - O Regulamento da Escola Judicial Desembargador
Edésio Fernandes constará em resolução da Corte Superior, de
iniciativa do 20-Vice-Presidente.

Livro IV
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Da Justiça Militar Estadual

Título 1
Da Composição, da Sede e da Jurisdição

Art. 189 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição no território do
Estado de Minas Gerais e sede na Capital, é constituída, em 1 1 grau,
pelo Juiz-Auditor e pelos Conselhos de Justiça, e em 2 1 grau, pelo
Tribunal de Justiça Militar.

Art. 190 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial
militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao
Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente
de oficial e da graduação de praças estáveis.

§ 1° - A perda de posto e patente do oficial e a de graduação de
praça estável obedecerão aos mesmo ritos processuais e
procedimentais.

§ 20 - E nula toda decisão administrativa, bem como o processo que
lhe der origem, que tiver como objeto a perda de graduação da praça
estável.

Art. 191 - O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de dois Juizes
oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar de Minas Gerais,
um Juiz oficial da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais, de seus respectivos quadros de oficiais, e de dois
Juizes Civis, sendo um da classe dos Juizes-Auditores e um
representante do quinto constitucional.

Parágrafo único - Os Juízes oficiais e o integrante do quinto
constitucional serão nomeados por ato do Governador do Estado, e o
da classe dos Juizes-Auditores será promovido, alternadamente, por
antigüidade e merecimento, por ato do Presidente do Tribunal de
Justiça.

Art. 192 - Os candidatos ao cargo de Juiz oficial da ativa serão
indicados em lista sêxtupla, organizada pelo alto comando da Polícia
Militar de Minas Gerais ou do Corpo de Bombeiros Militar e remetida
ao Tribunal de Justiça, que a reduzirá a lista tríplice e a encaminhará
ao Governador do Estado para nomeação.

§ 1° - Não havendo oficiais do mais alto posto em número suficiente
para as indicações constantes na lista sêxtupla, admitir-se-á a
indicação de oficiais ocupantes do posto imediatamente abaixo que
reúnam condições para promoção.

z
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§ 2° - O Juiz integrante do quinto constitucional será nomeado,

alternadamente, entre advogados e membros do Ministério Público,
obedecida a regra do art. 99 da Constituição do Estado.

Art. 193 - As promoções dos Juízes de carreira da Justiça Militar
serão feitas por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, após
indicação da Corte Superior, no caso de antigüidade, ou, sendo elas
por merecimento, mediante lista tríplice, quando possível, organizada
por aquela Corte.

Art. 194 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz-Auditor
gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e têm a mesma
remuneração do Juiz de Tribunal de Alçada e do Juiz de Direito de
entrância especial e se sujeitam ás mesmas vedações.

Capítulo 1
Da Competência

AI. 195— Compete ao Tribunal de Justiça Militar:
- eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, dar-lhes

posse, assim como aos seus membros, e deferir-lhes o compromisso
legal;

II - elaborar, modificar ou reformar o regimento interno próprio e o
das Auditorias;

III - baixar instruções para realização de concurso para Juiz-Auditor
Substituto, servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e
demais servidores da Justiça Militar;

IV - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais de posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;
b) os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por

indignidade ou incompatibilidade para o oficialato;
c) as praças estáveis, nos casos de perda de graduação;
d) o "habeas corpus", nos casos previstos em lei;
e) a revisão dos processos findos na Justiça Militar;
f) a reclamação para preservar a competência ou assegurar a

autoridade do seu julgado;
g) os mandados de segurança contra atos de seus Juízes, do

Presidente e do próprio Tribunal;
V - julgar, em grau de recurso:
a) os embargos às suas decisões;



rÀ

759
b) as apelações e os recursos de decisões ou despachos dos

Juizes-Auditores;
e) os pedidos de correição parcial;
d) os incidentes processuais, nos termos da lei processual militar;
e) os recursos de penas disciplinares aplicadas por seu Presidente,

Corregedor e Juiz-Auditor;
f) os recursos de despacho do relator, previstos em lei processual

militar ou no Regimento Interno;
VI - decidir os conflitos de competência dos Conselhos de Justiça e

dos Juizes-Auditores entre si ou entre estes e aqueles, bem como os
conflitos de atribuições de autoridades administrativas ou judiciárias
militares;

VII - decidir conflitos de incompatibilidade surgidos no curso do
processo entre o Juiz-Auditor e os Juízes Militares do Conselho ou
entre os últimos;

VIII - restabelecer, mediante avocatória, a sua competência, quando
invadida por Juiz inferior;

IX - resolver, por decisão sua ou despacho do relator, nos termos da
lei processual militar, questão prejudicial surgida no curso do processo
submetido ao seu julgamento;

X - determinar as medidas preventivas e assecuratórias previstas na
lei processual militar, em processo originário seu ou durante o
julgamento de recurso, mediante decisão sua ou por intermédio do
relator;

XI - decretar a prisão preventiva, revogá-la ou restabelecê-la, por
decisão sua ou por intermédio do relator, em processo originário seu,
mediante representação de encarregado de inquérito policial-militar,
em que se apure crime de indiciado, sujeito a seu julgamento;

XII - conceder ou revogar menagem ou liberdade provisória, por
.	decisão sua ou por intermédio do relator,.em processo originário;

XIII - aplicar medida provisória de segurança, por decisão sua ou
por intermédio do relator, em processo originário;

XIV - determinar a restauração de autos extraviados ou destruidos,
nos termos da lei processual militar, em se tratando de processo

; originário ou que nele transite em grau de recurso;
XV - declarar, por acórdão, nos termos da lei, a perda do posto e da

patente, a indignidade do oficial, a sua incompatibilidade com o
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oficialato ou a sua reforma, bem como a perda de graduação da
praça estável;

XVI - remeter ao Procurador de Justiça ou à autoridade competente
cópia de peça ou documento constante em processo sob seu
julgamento, se verificar, em qualquer deles, a existência de crime que
deva ser submetido a outro processo;

XVII - apreciar representação que lhe seja feita pelo Procurador de
Justiça, pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz-Auditor, no interesse da
Justiça Militar;

XVIII determinar ao Corregedor, quando julgar necessário,
correição geral ou especial em Auditoria, Secretaria do Tribunal ou
Secretaria do Juízo Militar;

XIX - determinar a instauração de sindicância ou inquérito
administrativo, sempre que julgar necessário;

XX - aplicar penas disciplinares aos seus membros e aos Juízes-
Auditores;

XXI - indicar, em lista tríplice, ao Comando-Geral da Policia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar oficial combatente da ativa do posto de
Coronel para completar, como substituto, o quórum de julgamento no
Tribunal;

XXII -exercer o controle da Polícia Judiciária Militar;
XXIII - baixar, através de resolução, normas gerais de execução de

pena, de condenados pela Justiça Militar, que a cumprem nos
estabelecimentos da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

XXIV - praticar os demais atos que decorram de sua competência,
por força de lei ou do Regimento Interno.

Capítulo II
Das Atribuições do Presidente, do Vice-Presidente e do

Corregedor
Art. 196 - Por meio de resolução do Tribunal de Justiça Militar,

serão estabelecidas a competência e as atribuições do Presidente, do
Vice-Presidente e do Corregedor-

Título II
Dos órgãos de Jurisdição e dos órgãos Auxiliares de Primeira

Instância
Capitulo 1

Da Magistratura Civil da Justiça Militar Estadual
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Art. 197 - A magistratura civil da Justiça Militar Estadual

constituir-se-á em carreira, compreendendo os cargos de Juiz-Auditor
Substituto, Juiz-Auditor Titular e Juiz Civil do Tribunal.

§ l O - O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso público de
provas e títulos para o cargo de Juiz-Auditor Substituto, realizado pelo
Tribunal de Justiça Militar, com a participação de um representante do
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, válido por
dois anos contados da homologação, que será feita pela Corte
Superior do Tribunal de Justiça.

§ 20 - Para ser admitido ao concurso, o candidato deverá preencher
os requisitos constantes no art. 170 desta lei.

Art. 198 - A nomeação dos aprovados será feita pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a ordem de classificação.

Art. 199 - Os Juizes-Auditores Substitutos, em número de dois,
desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo Presidente
do Tribunal de Justiça Militar, nos termos das disposições legais e
regulamentares.

Art. 200 - Ocorrendo vaga de Juiz-Auditor Substituto, o Tribunal de
Justiça Militar, havendo candidato aprovado remanescente,
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça para o
provimento.

Capítulo II
Da Constituição das Auditorias

Art. 201 - Cada Auditoria, em número de três, constituir-se-á de um
Juiz-Auditor Titular, junto a ela servindo um Defensor Público e um
Promotor de Justiça.

Art. 202— Cada Auditoria terá a sua Secretaria de Juízo Militar.
§ 1° - O Juiz-Auditor poderá requisitar policiais militares para o

policiamento da respectiva Auditoria.
§ 2° - Os servidores das Secretarias do Juízo ficarão subordinados

ao Juiz-Auditor.
Capitulo III

Das Secretarias do Juízo Militar
Art. 203 - A Secretaria do Juízo, em cada Auditoria, será constituída

de um Escrivão Judicial, um Escrevente, um Agente Judiciário, dois
Datilógrafos e um Oficial de Justiça.

§ 1° - Os cargos mencionados neste artigo serão providos por
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concurso público de provas, de acordo com as instruções
estabelecidas pelo Tribunal de Justiça Militar.

§ 20 - Nenhum militar estadual será colocado à disposição da justiça
militar para •a execução de funções administrativas, especialmente as
inerentes às secretarias do juízo militar.

§ 30 - Somente em situações excepcionais, comprovado o interesse
público, poderá o militar, nos termos de regulamento especifico, ficar à
disposição da justiça militar, exclusivamente para realização de
funções de natureza policial militar ou bombeiro militar, por prazo não
superior a seis meses.

Capítulo IV
Da Competência do Juiz-Auditor

Art. 204 - Compete ao Juiz-Auditor titular:
- decidir sobre recebimento da denúncia, pedido de arquivamento

do processo e devolução do inquérito ou da representação:
II - relaxar, em despacho fundamentado, a prisão que lhe for

comunicada por autoridade encarregada de investigações policiais:
III - decretar, em despacho fundamentado, a prisão preventiva de

indiciado em inquérito, a pedido do respectivo encarregado:
IV - converter em prisão preventiva a detenção do indiciado ou

ordenar-lhe a soltura:
V - requisitar das autoridades civis ou militares as providências

necessárias ao andamento do processo e ao esclarecimento do fato:
VI - requisitar a realização de exames e perícias:
VII - determinar as diligências necessárias ao esclarecimento do

processo:
VIII - nomear peritos:
IX - relatar os processos nos Conselhos de Justiça, redigir, no prazo

de oito dias, as sentenças e decisões, interrogar o acusado e inquirir
as testemunhas:

X —proceder, na forma da lei, em presença do Promotor de Justiça e
do Defensor Público, ao sorteio do Conselho Especial de Justiça:

Xl - expedir mandados e alvarás de soltura:
XII - decidir sobre o recebimento dos recursos interpostos:
XIII - executar as sentenças, exceto as proferidas em processo

originário do Tribunal de Justiça Militar, salvo delegação deste:
XIV - renovar, pelo menos trimestralmente, junto às autoridades
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competentes, diligências para captura de condenados, revéis ou
foragidos;

XV - comunicar à autoridade a que estiver subordinado o acusado
as decisões a este relativas, logo que lhe cheguem ao conhecimento;

XVI - decidir do livramento condicional, observadas as disposições
legais;

XVII - remeter à Corregedoria, dentro do prazo de dez dias, os
autos de inquérito que mandar arquivar;

XVIII - aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe são
subordinados;

XIX - apresentará Corregedoria, no primeiro decêndio de cada mês,
relatório dos trabalhos da Auditoria no mês anterior;

XX - dar cumprimento às normas legais sobre a escrituração de
carga e descarga do material;

XXI - praticar os demais atos que, em decorrência de lei, forem de
sua competência.

Art. 205 - Compete ao Juiz-Auditor Substituto:
- comparecer diariamente às Auditorias e ali permanecer até o final

do expediente;
II - substituir, na forma regulada pelo Tribunal, Juiz-Auditor titular,

nas suas licenças, faltas ocasionais, férias, impedimentos ou
suspeição jurada no processo;

III - funcionar em Conselho Extraordinário de Justiça ou como Juiz
Cooperador;

IV - auxiliar os Juizes-Auditores titulares na feitura dos relatórios à
Corregedoria e nos demais serviços administrativos;

V - funcionar em Conselho Especial de Justiça, quando houver
acúmulo de serviço, mediante determinação do Corregedor;

VI - auxiliar o Diretor do Foro, na forma regimental;
VII - praticar os demais atos que, em decorrência de lei,

determinação superior ou provimento, forem de sua competência.
Capítulo V

Do Defensor Público junto à Justiça Militar
Art. 206 - Junto à Justiça Militar servirão Defensores Públicos

designados pelo respectivo órgão, a fim de promoverem a defesa dos
praças e dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
ali processados, no caso de insuficiência de recursos do militar.
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Capítulo VI

Das Atribuições dos Servidores da Justiça Militar
Art. 207 - As atribuições dos servidores da Justiça Militar serão

regulamentadas em ato do respectivo Tribunal.
Capitulo VII

Dos Conselhos de Justiça
Sessão 1

Da Organização
Art. 208 - Os Conselhos de Justiça terão as seguintes categorias:
- Conselho Especial de Justiça;

II - Conselho Permanente de Justiça.
§ 1° - Os Conselhos Especiais de Justiça serão constituídos do Juiz-

Auditor e de quatro Juizes Militares, sob a presidência de um oficial
superior, de posto mais elevado que o dos demais Juizes, ou de maior
antigüidade, no caso de igualdade de posto.

§ 2° - Os Conselhos Permanentes de Justiça serão constituídos do
Juiz-Auditor, de um oficial superior como Presidente, de um oficial até
o posto de Capitão e de dois praças de graduação igual ou superior à
do acusado.

Art. 209 - Os Juizes Militares integrantes dos Conselhos Especiais
ou Permanentes serão sorteados entre oficiais e praças, conforme o
caso, em serviço ativo na sede da Auditoria, recorrendo-se a militares
de fora desse local quando os da sede forem em número insuficiente.

§ 10 - O Conselho Especial será constituído para cada processo e
dissolver-se-á depois de concluídos os trabalhos, reunindo-se
novamente, por convocação do Juiz-Auditor, se sobrevier nulidade do
processo ou do julgamento, ou para atender a diligência determinada
pelo Tribunal de Justiça Militar.

§ 2° - O Conselho Permanente de Justiça, uma vez constituído,
funcionará durante três meses consecutivos.

§ 3° - Se, na convocação, estiver impedido de funcionar algum dos
Juízes, será sorteado outro oficial para substitui-lo.

§ 40 - Por acúmulo de serviço, o Tribunal de Justiça Militar poderá
convocar Conselhos Extraordinários de Justiça, que funcionarão com
o Juiz-Auditor Substituto, quatro Juizes Militares, escolhidos na forma
do artigo anterior, um Defensor Público e um Promotor de Justiça,
dissolvendo-se logo após o julgamento dos processos enumerados no
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edital de convocação.

Art. 210— Os Conselhos Especiais ou Permanentes funcionarão nas
sedes das Auditorias, salvo casos especiais, por motivo relevante de
ordem pública ou de interesse da justiça, e pelo tempo indispensável,
mediante deliberação do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 211 - Os Conselhos de Justiça poderão instalar-se ou funcionar
com a maioria de seus membros, sendo indispensável a presença do
Juiz-Auditor e do Presidente dos Conselhos Permanentes ou
Extraordinários, podendo o Presidente, em se tratando de Conselhos
Especiais, ser substituído por oficial superior presente.

§ 1 1 - Na sessão de julgamento, exigir-se-ão o comparecimento e os
votos de todos os Juizes.

§ 20 - O julgamento será adiado na hipótese de falta ocasional do
Juiz-Auditor, e, ocorrendo a segunda falta, o julgamento será realizado
por Juiz-Auditor Substituto designado.

Art. 212 - Os Juizes Militares serão sorteados entre militares do
serviço ativo, segundo relação remetida trimestralmente pelo órgão
competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar à
Auditoria, na qual constarão o posto ou graduação, a antigüidade e o
lugar onde servirem, devendo essa relação ser publicada em boletim,
até o dia cinco do último mês do trimestre.

§ 1 1 - As alterações que se verificarem na relação devem ser
comunicadas, mensalmente, ao Diretor do Foro Militar.

§ 2° - Não sendo remetida no devido tempo a relação dos militares,
os Juizes serão sorteados pela anterior, consideradas as alterações
que ocorrerem.

§ 3° - Não serão incluídos na relação:
- o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e os militares de

seus gabinetes;
II - o Chefe e os militares do Gabinete Militar do Governador do

e Estado;
III - os Diretores, os Comandantes de Unidade e os Chefes de

o Centro;
o	§ 4° - Se a antigüidade do acusado exigir, poderão ser sorteados os
o militares referidos no inciso III do parágrafo anterior E aqueles lotados

em qualquer gabinete.
§ 50 - Os militares desimpedidos não poderão ser retirados da
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relação de sorteio, sujeitando-se a responsabilidade penal a
autoridade que alterá-la indevidamente.

Art. 213 - Em audiência pública, estando presentes o Promotor de
Justiça e o Defensor Público, fará o Juiz-Auditor os sorteios dos
Conselhos de Justiça.

§ 1 0 - Não poderão ser convocados mais de cinco militares por
unidade para a composição dos Conselhos Permanentes de Justiça
das diversas Auditorias, por trimestre.

§ 2° - O resultado do sorteio constará em ata lavrada pelo Escrivão
em livro próprio.

§ 30 - O militar que tiver integrado o Conselho Permanente de
Justiça em um trimestre não será sorteado para o Conselho seguinte,
salvo se, para a constituição deste último, houver insuficiência de
pessoal.

Art. 214 - O militar escolhido para compor qualquer dos Conselhos
de que trata esta seção é dispensado de qualquer outra função ou
obrigação militar durante o período de sua convocação.

Art. 215 - Se for sorteado militar que estiver em gozo de férias
regulamentares ou no desempenho de comissão ou serviço fora da
sede da Auditoria e que, por isso, não possa comparecer à sessão de
instalação do Conselho, será sorteado outro que o substitua
definitivamente.

§ 1 1 - Será também substituído de modo definitivo o militar que for
preso, responder a inquérito ou a processo, entrar em licença, deixar o
serviço ativo ou tiver sido condenado criminalmente, enquanto não
reabilitada

§ 21 - O militar que, no curso do processo, for transferido para
unidade fora da sede da Auditoria não será substituído, caso se trate
de Conselho Especial de Justiça, devendo concluir o feito,
comparecendo quando convocado.

Art. 216 - Por sessão a que faltar sem justa causa, descontar-se-á
do militar quantia correspondente a um dia de remuneração,
comunicando-se o fato à autoridade sob cujas ordens ele estiver
servindo, sem prejuízo de punição disciplinar prevista em
regulamento.

§ 1 - Se faltar o Juiz-Auditor, sem justa causa, ser-lhe-á feito
idêntico desconto, por ordem do Presidente do Tribunal de Justiça



2'
o

767
Militar, após comunicação do Presidente do Conselho.

§ 2° - No caso de falta de Promotor de Justiça ou Defensor Público,
a comunicação será feita pelo Juiz-Auditor ao Procurador-Geral de
Justiça e ao Procurador-Chefe da Defensoria.

Art. 217 - Havendo mais de um acusado no mesmo processo,
servirá de base à constituição do Conselho o posto ou graduação do
acusado de maior posto ou graduação.

Parágrafo único - Se a acusação abranger oficial e praça, haverá
um só Conselho Especial de Justiça, perante o qual responderão os
acusados, assegurando-se, nesse caso, a presença de um praça no
referido Conselho.

Seção II
Da Competência

Art. 218 - Compete aos Conselhos Especiais e Permanentes de
Justiça:

- processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar,
ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça Militar;

II - decretar a prisão preventiva do denunciado, revogá-la ou
restabelecê-la, no curso do processo;

III - converter em prisão preventiva a detenção de indiciado ou
ordenar-lhe a soltura, justificadamente;

IV - conceder menagem e liberdade provisória, bem como revogá-
las;

V - declarar a inimputabilidade de indiciado ou de acusado, nos
termos da lei penal militar, quando, no inquérito ou no curso do
processo, tiver sido verificada aquela condição, mediante exame
médico legal;

VI - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos processos

1 pendentes de seu julgamento;
VII - decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a

instrução criminal ou durante o julgamento;
VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a respeito das

questões nela suscitadas;
IX - praticar os demais atos que lhe competirem, por força da lei

processual militar.
Art. 219 - Compete ao Presidente dos Conselhos Especiais e

Permanentes de Justiça:

rÀ
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- abrir as sessões, presidi-Ias e apurar os votos;

II - nomear advogado ao acusado que não o tiver e curador ao
ausente e nos demais casos previstos em lei;

III - manter a regularidade dos trabalhos de instrução e julgamento
dos processos, mandando retirar da sala da sessão as pessoas que
perturbarem a ordem, autuando-as no caso de desacato a Juiz.
Promotor de Justiça ou Escrivão;

IV - conceder, pelo tempo legal, a palavra ao Promotor de Justiça,
ao assistente e ao defensor, podendo, após advertência, cassar-lhes a
palavra, no caso de uso de linguagem desrespeitosa ao Conselho ou
a autoridade judiciária ou administrativa;

V - prender os assistentes que portarem armas proibidas,
apresentando-os à autoridade competente;

VI - submeter as questões de ordem à decisão do Conselho,
ouvidos o representante do Ministério Público e a Defesa;

VII - mandar constar na ata da sessão incidente nela ocorrido;
VIII - mandar proceder, em cada sessão, à leitura da ata anterior.

Título III
Disposições Gerais e Finais

Capítulo 1
Do Compromisso, da Posse e do Exercício

Art. 220 - Nenhum magistrado ou servidor da Justiça Militar poderá
tomar posse e entrar em exercício sem que tenha prestado
compromisso de fiel cumprimento dos deveres e das atribuições.

Parágrafo único - Para a posse, serão apresentados os seguintes
documentos:

- titulo de nomeação ou exemplar do órgão oficial do Estado em
que conste integralmente o respectivo ato;

li - certidão de nascimento ou documento equivalente;
III - carteira de identidade;
IV - certificado ou documento equivalente que prove .estar quite com

as obrigações militares;
V - atestado de boa saúde, firmado por junta médica oficial;
VI - declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos e

Documentos, quando se tratar de magistrado.
Art. 221 - O prazo para a posse e o início do exercício será de trinta

dias, prorrogável por mais trinta, por motivo justificado.
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§ 1°- O prazo para a posse será contado da data da publicação
do ato de nomeação ou promoção no órgão oficial do Estado.

§ 21 - Não verificada a posse nem o exercício nos prazos legais,
considerar-se-á sem efeito o ato de nomeação ou promoção.

§ 30 - Tratando-se de promoção, o exercício dar-se-á mediante a
simples apresentação do titulo ou da publicação do ato no órgão
oficial do Estado, com a devida comunicação ao Presidente do
Tribunal de Justiça Militar.

Art. 222— Serão competentes para dar posse:	-
- o Tribunal a seus Juizes;

II - o Presidente do Tribunal aos Juizes-Auditores, aos Diretores e
.aos demais servidores do Tribunal;

III - o Corregedor aos servidores que lhe são subordinados e ao
Diretor do Foro Militar;

IV - o Juiz-Auditor Titular aos servidores da Auditoria.
Art. 223 - Haverá, no 10 grau da Justiça Militar, um Diretor do Foro,

que será um Juiz-Auditor Titular designado pelo Tribunal de Justiça
Militar por meio de resolução.

Capítulo II
Das Incompatibilidades

Art. 224 - Quanto às incompatibilidades e aos impedimentos,
observar-se-á o disposto nos arts. 112 a 116 desta lei.

Capitulo III
Das Substituições

Art. 225—Os Juizes serão substituídos nas licenças, nas férias, nas
faltas ou nos impedimentos da seguinte forma:

- o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente ou, na falta deste,
pelo Corregedor;

II - o Corregedor pelos demais Juízes, em ordem decrescente de
antigüidade;

III - o Juiz Civil pelo Juiz-Auditor Titular, para completar o quórum de
julgamento;

IV - o Juiz Militar por oficial do posto de Coronel da Polícia Militar ou
do Corpo de Bombeiros Militar, do quadro de combatentes em
atividade, escolhido segundo a ordem de antigüidade do respectivo
Quadro;

V - o Juiz-Auditor Titular pelo Juiz-Auditor Substituto;
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VI - o Presidente do Conselho Especial de Justiça pelo imediato

em posto ou antigüidade se for oficial superior;
VII - o Presidente do Conselho Permanente de Justiça, somente no

caso de impedimento legal, apurado no inicio do trimestre, mediante
novo sorteio;

VIII - os Juizes dos Conselhos Especial ou Permanente, mediante
novo sorteio.

Capítulo IV
Da Disciplina Judiciária Militar

Art. 226 - Aplicar-se-á aos magistrados da Justiça Militar, no que
couber, o disposto nesta lei para a magistratura comum, quanto à
disciplina judiciária.

Art. 227 - Os servidores da Justiça Militar serão passíveis das
seguintes penas disciplinares:

- repreensão;
II - multa;
III - suspensão;
IV - demissão.
Art. 228 - Constitui infração disciplinar qualquer violação da

disciplina judiciária por abuso, erro inescusável ou omissão por parte
do magistrado ou servidor.

§ l - qualquer pessoa poderá denunciar, verbalmente ou por
escrito, ao Corregedor o abuso, o erro inescusável ou a omissão de
Juiz-Auditor ou servidor da Justiça Militar.

§ 20 - A reclamação será arquivada se manifestamente
improcedente.

Art. 229 - Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela advierem
para o serviço judiciário militar.

Art. 230 - A pena de repreensão ao servidor será aplicada por
escrito, em caráter sigiloso ou não, nos casos de désobediência e
não-cumprimento dos deveres funcionais ou descortesia no trato com
autoridades ou com outras pessoas, no exercício da função.

Art. 231 - A pena de suspensão, que não excederá, cada vez, a
trinta dias, será aplicada ao servidor em caso de falta grave ou
reincidência.

Parágrafo único - Quando houver conveniência para o serviço, a
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pena de suspensão poderá ser convertida em muita
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento,
obrigado o punido a permanecer em serviço.

Art. 232 - A pena de demissão aplicar-se-á nos mesmos casos
previstos para os demais servidores civis do Estado.

§ 1 0 - O servidor estável somente poderá ser demitido após
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa,
instaurado de ofício ou mediante representação escrita de autoridade
ou de pessoa interessada, cujo depoimento deverá ser tomado.

§ 20 - Se não for estável, o servidor, depois de ouvido, poderá ser
exonerado.

§ 30 - O ato de demissão mencionará a causa da punição.
§ 41 - Instaurado o processo administrativo para apuração de falta

determinadora de demissão, resultando provada outra menos grave, a
autoridade competente imporá a pena

cabível.
§ 50 - Por determinação do Tribunal, será instaurado o processo

administrativo de que possa resultar demissão.
§ 6° - lndependerá de processo administrativo a aplicação das penas

de repreensão, multa e suspensão do servidor.
Art. 233 - As infrações funcionais dos membros do Ministério

Público e da Defensoria Pública ocorridas perante a autoridade
judiciária, ou no curso do processo, serão comunicadas pelo
Presidente do Tribunal ou pelo Juiz-Auditor ao Procurador-Geral de
Justiça ou ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública.

Art. 234 - As penas disciplinares serão aplicadas:
- pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus membros e

aos Juizes-Auditores;
II - pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo Juiz-

Auditor aos servidores que lhes são subordinados.
Art. 235 - A punição disciplinar imposta a Juiz-Auditor ou servidor

primários permitirá, apenas uma vez, o pedido de reconsideração ou
relevação.

Art. 236 - O punido poderá recorrer ao Tribunal, no prazo de cinco
dias contados da ciência que tiver da punição ou do indeferimento de
pedido de reconsideração ou relevação.

Art. 237 - Nos casos do § 3 0 do art. 203, o pessoal militar que
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estiver em serviço da Justiça Militar submete-se aos preceitos
éticos e disciplinares exigíveis do militar estadual, mediante
comunicação do Presidente do Tribunal de Justiça Militar à autoridade
competente.

Capítulo V
Dos Direitos, das Garantias e da Aposentadoria

Art. 238 - Os Juizes Civis e os Juizes-Auditores serão aposentados,
e os Juízes Militares, reformados, nas mesmas condições dos
magistrados da justiça comum, aplicando-se a regra também aos
casos de disponibilidade.

Art. 239 - A aposentadoria dos Juizes Civis da Justiça Militar será
concedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e a reforma dos
Juizes Militares, pelo Governador do Estado, diante de petição
devidamente instruída, se voluntária, regendo-se, em todos os casos,
pelas mesmas normas aplicáveis á magistratura comum.

§ 1° - O tempo de serviço prestado fora da Justiça Militar será
apurado:

- para os civis, na forma estabelecida nesta lei para os demais
magistrados;

II - para os militares, de conformidade com as leis relativas ao
pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 21 - O tempo de serviço prestado na Justiça Militar será provado
por certidão passada pelo Diretor-Geral do Tribunal.

Art. 240 - Os processos da Justiça Militar serão isentos de taxas,
custas ou emolumentos.

Livro V
Dos órgãos Auxiliares da Justiça

Titulo
Da Discriminação dos órgãos Auxiliares

Art. 241 - Junto aos Tribunais e aos Juízos servirão órgãos
auxiliares da administração da justiça.

Art. 242 - São órgãos auxiliares dos Tribunais:
- a Secretaria do Tribunal de Justiça;

II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;
III - a Secretaria de Tribunal de Alçada;
IV - a Secretaria do Tribunal de Justiça Militar-
Art. 243— São órgãos auxiliares dos Juízos:
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- as Secretarias do Juízo;

II - os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro;
III - os Auxiliares de Encargo;
IV - as Secretarias de Juízo Militar, previstas no art. 203 desta lei-

Título II
Dos órgãos Auxiliares dos Tribunais

Capítulo 1
Da Secretaria do Tribunal de Justiça

Art. 244 - A Secretaria do Tribunal de Justiça terá a organização e
as atribuições constantes em regulamento expedido pelo Tribunal-

Art. 245 - O Quadro dos Servidores da Secretaria é o fixado em lei
de iniciativa do Tribunal de Justiça-

Art. 246 - A nomeação para os cargos integrantes do quadro a que
se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, de acordo com as condições e a forma de provimento
estabelecidas em lei.

Capítulo li
Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça

Art. 247 - A Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, integrada
administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionando sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça,
terá a organização e as atribuições constantes em regulamento
expedido pelo Tribunal de Justiça.

ArL 248 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-
Geral de Justiça será fixado conforme prevê o art. 245, e a nomeação
será feita de acordo com o art. 246 desta lei.

Capitulo III
Da Secretaria de Tribunal de Alçada

Art. 249 - A Secretaria de Tribunal de Alçada terá a organização e
as atribuições constantes em regulamento expedido pelo mesmo
Tribunal.

Art. 250 - O Quadro de Servidores da Secretaria é o fixado em lei de
iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante proposta de Tribunal de
Alçada

Ar!. 251 - A nomeação para os cargos integrantes do quadro a que
se refere o artigo anterior será feita por Presidente de Tribunal de
Alçada, de acordo com as condições e a forma de provimento
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estabelecidas em lei, observado o disposto nos arts. 308 e 309
desta lei.

Capítulo IV
Da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

Art. 252 - A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar terá a
organização e as atribuições constantes em regulamento expedido
pelo mesmo Tribunal.

Art. 253 - O quadro dos Servidores da Secretaria é o fixado em lei
de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante proposta do Tribunal de
Justiça Militar, observado o disposto nos arts. 308 e 309 desta lei.

Art. 254 - A nomeação para os cargos integrantes do Quadro a que
se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, de acordo com as condições e a forma de provimento
estabelecidas em lei.

Título III
Dos órgãos Auxiliares dos Juízos

Capítulo 1
Disposição Geral

Art. 255 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é o constante na legislação que contém os planos
de carreira dos servidores do Poder Judiciário, sendo a lotação e as
atribuições dos cargos que o compõem estabelecidas em resolução
da Corte Superior.

Capitulo II
Das Secretarias do Juízo

Art. 256 - A cada Juízo de Direito corresponderá uma Secretaria,
cujas lotações serão definidas pela Corte Superior, mediante
resolução.

§ lO - Integrarão a Secretaria do Juízo as seguintes classes de
servidores:

- Técnico de Apoio Judicial - especialidade de Escrivão Judicial;
II - Oficial de Apoio Judicial A - especialidade de Escrevente

Judicial.
§ 21 - Nas comarcas i

Juventude ou Juizado
quadro de lotação de
mediante resolução.

m que houver Vara Privativa da Infância e da
Especial, estes terão Secretaria do Juízo e
pessoal estabelecido pela Corte Superior,
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§ 30 - Nas comarcas onde houver duas ou mais varas, a lei
poderá criar cargos de assessoramento de Juizes, que integrarão o
Quadro de Pessoal previsto no artigo anterior.

Capitulo III
Dos Serviços Auxiliares da Justiça

Art. 257 - Serão Serviços Auxiliares da Justiça os Serviços
Auxiliares do Diretor do Foro.

Art. 258 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça
serão fixados pela Corte Superior, mediante resolução.

Art. 259 - O provimento efetivo dos cargos far-se-á por ato do
Presidente do Tribunal de Justiça e dependerá de aprovação prévia
em concurso público de provas, ou de provas e títulos, realizado nos
termos dos arts. 263 e 264 desta lei, respeitando-se a ordem de
classificação.

Art. 260 - Em qualquer modalidade de provimento de cargo,
atender-se-á aos requisitos constantes na especificação da classe
respectiva.

Capítulo IV
Dos Auxiliares de Encargo

Art. 261 - Serão auxiliares de encargo:
- o Perito;

II - o Depositário;
III -o Síndico;
IV - o Administrador;
V - o Intérprete.
Art. 262 - Os auxiliares de encargo serão nomeados pelo Juiz da

causa, para nela servirem, quando necessário.
Titulo IV

Disposições Especiais
Capítulo 1

Dos Direitos do Servidor
Seção 1

Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juízo e nos Serviços
Auxiliares da Justiça

Art. 263 - A nomeação para os cargos das Secretarias do Juízo e
dos Serviços Auxiliares da Justiça ocorrerá após aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem
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de classificação.

§ 1° - O Conselho da Magistratura, mediante provimento, disporá
sobre a realização de concurso público e suas condições, observados
os princípios de centralização, quando da abertura e da realização das
provas, e de regionalização, quando da aplicação das provas.

§ 21 - Expedido o provimento a que se refere o parágrafo anterior, o
Presidente do Tribunal de Justiça nomeará, para a realização do
concurso, comissão composta pelo 2°-Vice-Presidente, que a
presidirá, e por mais dois Desembargadores e secretariada por um
servidor efetivo do Poder Judiciário.

Art. 264 - O nomeado tomará posse perante o 2°-Vice-Presidente e
entrará em exercício no prazo máximo de trinta dias, perante o Juiz
Diretor do Foro da comarca para a qual for designado, remetendo-se
cópia do respectivo termo à Secretaria de Administração de Pessoal
do Tribunal de Justiça.

Seção li
Da Permuta e da Remoção dos Servidores do Foro Judicial

Art. 265 - Os servidores do foro judicial, de cargos idênticos, da
mesma comarca ou de comarcas de igual entrância, poderão
permutá-los entre si, observada a conveniência da justiça e mediante
requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça-

Art. 266 - Os servidores do foro judicial poderão requerer remoção
para cargo idêntico, da mesma comarca ou de comarca de igual
entrância, observada a conveniência da justiça.

Parágrafo único - Nos casos de extinção ou suspensão da comarca,
a remoção será decretada de ofício, para a comarca em que for
anexada ou outra de igual entrância da extinta ou suspensa,
observada a conveniência da justiça.

Seção III
Das Férias

Art. 267 - Os servidores do Poder Judiciário terão direito a vinte e
cinco dias úteis de férias anuais, coletivas ou individuais, segundo
escala a ser organizada pelo Diretor Geral do Tribunal respectivo ou,
na 1 instância, pelo Diretor do Foro.

Parágrafo único - A escala de férias organizada pelo Diretor do Foro
será enviada à Secretaria de Administração de Pessoal do Tribunal de
Justiça até o dia 30 de novembro do ano anterior, com indicação do
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substituto, se for o caso.

Art. 268 - Será vedada a acumulação de férias, salvo se motivada
por necessidade de serviço.

Seção IV
Das Licenças

Art. 269 - Ao 2 1-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, caberá
conceder licença aos servidores da Justiça de Primeira Instância,
ouvindo previamente, sempre que possível e necessário, o Diretor do
Foro.

Art. 270 - A licença para tratar de interesses particulares, requerida
por servidor, somente poderá ser concedida após dois anos de efetivo
exercício e terá a duração máxima de dois anos, vedada a
prorrogação e a renovação dentro dos três anos seguintes ao seu
término.

Art. 271 - A licença para tratar de interesses particulares poderá ser
revogada no interesse da justiça, facultando-se, outrossim, ao servidor
licenciado retornar ao serviço a qualquer tempo, mediante desistência
do restante da licença.

Parágrafo único - O requerente aguardará a concessão da licença
no exercício do cargo.

Seção V
Das Férias-Prêmio

Art. 272 - Após cada período de cinco anos de efetivo exercício no
serviço público do Estado de Minas Gerais, o servidor terá direito a
férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em espécie, paga
a titulo de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em
dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de
adicionais por tempo de serviço.

Parágrafo único - Ficam devidos, no caso de falecimento de
servidor do Poder Judiciário em atividade, ao seu cônjuge ou
companheiro por união estável ou, na falta destes, aos filhos
dependentes o vencimento e as vantagens correspondentes a
períodos de férias-prêmio não gozados.

Capítulo II
Da Incompatibilidade, do Impedimento e da Suspeição

Art. 273 - Não podem servir no foro judicial de um mesmo Juízo
servidores que sejam cônjuges ou parentes consangüíneos ou afins
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em linha reta ou, na linha colateral, até o terceiro grau, salvo se
aprovados em concurso público regular.

Art. 274 - Ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao Escrivão
Judicial e aos servidores dos Serviços Auxiliares do Diretor do Foro,
aplicar-se-á o disposto nos arts. 115 e 116 desta lei.

Art. 275 - Ao servidor do foro judicial, será defeso praticar atos de
seu ofício em que for interessado ele próprio, seu cônjuge, parente
consangüíneo ou afim em linha reta ou, na linha colateral, até o
terceiro grau.

Capitulo III
Da Substituição

Art. 276 - A substituição de servidores do foro judicial será feita de
acordo com critérios estabelecidos em resolução da Corte Superior.

Art. 277 - No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de
servidor, sua substituição se fará com a designação pelo Juiz da
causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no ato a
ser lavrado.

Art. 278 - Na hipótese de vaga ou afastamento, o Diretor do Foro
designará substituto para o exercício do cargo, enquanto persistir a
vacância ou durar o afastamento, obedecido o disposto no art. 276
desta lei, submetendo-se o ato à aprovação do 21-Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça.

Título V
Do Regime Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário

Capítulo 1
Dos Deveres

Art. 279 - São deveres comuns aos servidores dos órgãos auxiliares
dos Tribunais e da Justiça de Primeira Instância:

- exercer com acuidade, dedicação e probidade as atribuições do
cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa;

II - ser assíduo e pontual;
III - manter o serviço aberto, nele permanecendo, nos dias úteis, de

segunda a sexta-feira, no horário regulamentar;
IV - ser leal ao órgão a que servir;
V - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais;
VI - atender com presteza e urbanidade aos magistrados,
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representantes do Ministério Público, advogados e ao público em
geral, prestando as informações requeridas e dando recibo de
documentos ou outros papéis que lhes forem entregues em razão do
ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo;

VII - fornecer aos interessados, no prazo máximo de quarenta e oito
horas, salvo motivo justificado, certidão de atos administrativos ou
processuais;

VIII - levar ao conhecimento de autoridade superior as
irregularidades de que tiverem conhecimento em razão do cargo;

IX - zelar pela economia do material de expediente e pela
conservação do material permanente e do patrimônio público;

X - guardar sigilo sobre assunto do serviço;
XI - guardar e conservar, com todos os requisitos de segurança,

autos judiciais, documentos, livros e papéis em seu poder;
XII - renovar, à própria custa, ato ou diligência invalidados por culpa

sua, sem prejuízo da penalidade em que possa incorrer;
XIII - observar as normas legais e regulamentares.

Capítulo II
Das Proibições

Art. 280 - Aos servidores dos órgãos auxiliares dos Tribunais e da
Justiça de Primeira Instância é proibido:

- ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia
autorização do superior imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente,
quaisquer documentos ou materiais do serviço;

III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documentos, ao

curso de processos ou à execução de serviços;
V - promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular

ou subscrever lista de donativos no recinto de trabalho;
o VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos

previstos em lei, o desempenho de atribuições da sua
responsabilidade ou de seu subordinado;

c	VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se a
o associação profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem,
em detrimento da dignidade do exercício do cargo ocupado;
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IX - participar de gerência ou administração de empresa privada,

de sociedade civil, ou exercer comércio, exceto como acionista, cotista
ou comanditário, e vincular-se a escritório de advocacia;

X - praticar usura sob qualquer de suas formas;
Xl - aceitar ou receber propina, comissão, presente ou vantagem de

qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XII - proceder de forma desidiosa;
XIII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em

atividades ou trabalhos particulares;
XIV - exercer a acumulação remunerada de cargos públicos,

ressalvados os casos previstos na Constituição;
XV - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o

exercício do cargo ou da função e com o horário de trabalho;
XVI - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando

solicitado.
Capítulo III

Das Responsabilidades
Art. 281 - O servidor responde civil, penal e administrativamente

pelo exercício irregular de suas atribuições-
Art. 282 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou

comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a
terceiros.

Art. 283 - A responsabilidade penal abrange os crimes e as
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Art. 284 - A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou da
função.

Art. 285 - As ações civis, penais e administrativas poderão cumular-
se, sendo independentes entre si.

Art. 286 - A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria.

Capitulo IV
Das Penalidades

Art. 287— São penas disciplinares:
- advertência;

11 - suspensão;
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III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria e de disponibilidade;
V - destituição de cargo em comissão;
VI - destituição de função comissionada.
Art. 288 - Na aplicação das penalidades enumeradas no artigo

anterior, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais.	 -

Parágrafo único - O ato de imposição de pena mencionará sempre o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar-

Art. 289 - A pena de advertência será aplicada por escrito, nos
casos de violação de proibição constante no art. 280, incisos 1 a VII e
XVI, desta lei, e de inobservância de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de
penalidade mais grave.

Art. 290 - A pena de suspensão será aplicada em caso de
reincidência das faltas punidas com advertência, de descumprimento
de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna,
e de violação das proibições que não tipifiquem infrações sujeitas a
penalidades de demissão.
§ 10 - Será também punido com suspensão o servidor que,

injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da
penalidade uma vez cumprida a determinação.

§ 21 - A pena de suspensão não poderá exceder a 90 (noventa) dias
e acarretará a perda das vantagens e dos direitos decorrentes do
exercício do cargo.

§ 3° - Quando houver conveniência para o serviço, a pena de
suspensão poderá ser convertida em multa, correspondente a 50%
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento, obrigado o punido a
permanecer em serviço.

Art. 291 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:
- crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo ou função pelo não-comparecimento do
servidor ao serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias
consecutivos ou mais de noventa, intercaladamente, durante o
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período de doze meses;

III - improbidade administrativa;
IV - incontinência pública e conduta escandalosa no serviço;
V - insubordinação grave em serviço;
VI - ofensa física, em serviço, a superior hierárquico, servidor ou

particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
Vil —aplicação indevida ou irregular de dinheiros públicos;
VIII - revelação de segredo obtido em razão do cargo;
IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;
X - corrupção;
XI - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas, se

comprovada a má-fé do servidor;
XII - descumprimento de dever que configure o cometimento de falta

grave;
XIII - transgressão do disposto nos incisos VIII a XV do art. 280

desta lei;
Parágrafo único - Verificada em processo disciplinar acumulação

proibida e provada a boa-fé, o servidor deverá optar por um dos
cargos e perderá o outro.

Art. 292 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do
servidor inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a
pena de demissão.

Art. 293 - A pena de destituição de cargo em comissão exercido por
servidor não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de
infrações sujeitas à penalidade de demissão.

Art. 294 - A pena de destituição de função comissionada será
aplicada:

- quando se verificar a falta de exação ou negligência no seu
desempenho;

II - nos casos de infrações sujeitas à penalidade de suspensão.
Art. 295 - As penas disciplinares serão aplicadas:

- pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada
impostas aos servidores das Secretarias do Tribunal de Justiça e da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos Auxiliares da Justiça de
Primeira Instância;
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II - pelo Presidente de Tribunal de Alçada, quando se tratar de

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão, destituição de função comissionada,
suspensão ou advertência impostas aos servidores da Secretaria do
Tribunal de Alçada;

III - pelo 21-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar
de advertência ou suspensão impostas a servidor da Secretaria do
Tribunal de Justiça;

IV - pelo Corregedor-Gera! de Justiça, quando se tratar de
advertência ou suspensão impostas , a servidor da Secretaria da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos Auxiliares da Justiça de
Primeira Instância

V - pelo Diretor do Foro, quando se tratar de advertência ou
suspensão impostas a servidor dos órgãos Auxiliares da Justiça de
Primeira Instância, lotado em sua comarca.

§ 1 1 - A pena imposta, após transitada em julgado, será anotada nos
registros funcionais do faltoso.

§ 20 - A certidão da pena anotada só será fornecida com autorização
expressa das autoridades elencadas nos incisos 1 a IV deste artigo, no
âmbito de sua competência, para fim justificado.

Art. 296 - A ação disciplinar prescreverá:
- em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão,

cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo
em comissão ou de função comissionada;

II - em dois anos, quanto à suspensão;
III —em um ano, quanto à advertência.
§ 1 0 - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato

se tornou conhecido pela autoridade competente.
§ 21 - A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,

até a decisão final proferida pela autoridade competente.
§ 30 - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr

a partir do dia em que cessar a interrupção.
§ 41 - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às

infrações capituladas também como crime.
Título VI

Da Sindicância e do Processo Disciplinar
Capítulo 1

rÀ
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Disposições Gerais

Ad: 297 - A autoridade que tiver ciência de abuso, erro,
irregularidade ou omissão imputados a servidor deve proceder à sua
apuração, mediante a instauração de sindicância ou processo
disciplinar.

ArL 298 - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de
apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do
denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.	 -

Parágrafo único - Quando o fato narrado evidentemente não
configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
arquivada por falta de objeto.

Capítulo II
Da Sindicância

Art. 299 - Sempre que for necessário apurar fato ou circunstância
para determinação de responsabilidade disciplinar de servidor, a
autoridade competente, nos termos desta lei, abrirá sindicância

§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou comissão
composta de servidores estáveis.

§ 2° - O sindicante realizará as diligências e investigações
necessárias à elucidação dos fatos.

§ 30 - Os trabalhos de sindicância serão concluídos no prazo de
trinta dias, prorrogável por igual período.

§ 40 - Ultimada a sindicância, o sindicante apresentará relatório
conclusivo à autoridade instauradora.

Art. 300 - Da sindicância, poderá resultar:
- arquivamento;
- instauração de processo disciplinar.

Art. 301 - Será dispensada a sindicância no caso de a transgressão
disciplinar constar em autos, estar caracterizada em documento
escrito, constituir flagrante desacato ou desobediência, devendo ser
instaurado processo disciplinar, nele assegurada ao acusado ampla
defesa.

Capítulo III
Do Afastamento Preventivo

ArL 302 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não
venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade
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instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu
afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até sessenta dias,
sem prejuízo da remuneração.

§ ? - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o
qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

§ 21 - O despacho de afastamento preventivo deverá ser
fundamentado, mediante indicação expressa do motivo.

Capítulo IV
Do Processo Disciplinar

Art. 303 - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de
suas atribuições ou por transgressão que tenha relação com as
atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido.

Art. 304 - O processo disciplinar será instaurado por ato da
autoridade competente, nos termos desta lei, e conduzido por
comissão composta de três servidores estáveis, designados pela
mesma autoridade, que indicará, dentre eles, o seu Presidente, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

§ 1 1 - O ato de instauração do processo disciplinar deve revestir-se
de publicidade e conter os dados essenciais.

§ 21 - A comissão disciplinar terá como secretário servidor designado
pelo seu Presidente, devendo a indicação recair em um de seus
membros.

§ 30 - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de
processo disciplinar cônjuge, companheiro ou parente do acusado,
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

§ 41 - A comissão exercerá suas atividades com independência e
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou
exigido pelo interesse público, podendo tomar depoimentos, realizar
acareações, diligências, investigações e adotar outras providências
pertinentes, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando
necessário, a técnicos e peritos.

Ant. 305 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
- instauração;

II - instrução;
111 - defesa;
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IV - relatório;
V - julgamento.
Parágrafo único - O rito correlato às fases do processo para

aplicação de pena disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será
estabelecido mediante resolução da Corte Superior,

Art. 306 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não
excederá sessenta dias, contados da data de publicação do ato que
constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo,
quando as circunstâncias o exigirem.

Livro VI
Disposições Gerais, Transitórias e Finais

Titulo 1
Disposições Gerais

Art. 307 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
aplica-se, supletivamente, no que couber, aos servidores do Poder
Judiciário e á Magistratura.

Art. 308 - Os projetos de lei de interesse de Tribunal de Alçada ou
do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa do Tribunal de Justiça,
consoante proposta dos referidos Tribunais, serão encaminhados à
Assembléia Legislativa, após sua aprovação pela Corte Superior.

Art. 309 - Serão vinculativas para os Tribunais de Alçada e de
Justiça Militar as decisões normativas do Tribunal de Justiça sobre
direitos de seus integrantes, magistrados e servidores.

Art. 310 - Serão órgãos oficiais das publicações do Poder Judiciário
o "Diário do Judiciário" e as revistas "Jurisprudência Mineira " e
"Julgados do Tribunal de Alçada".

Art. 311 - Os Desembargadores, os servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça e da Primeira Instância, quando aposentados,
receberão seus proventos pela Tesouraria do Tribunal.

Art. 312— Os Juizes de Tribunal de Alçada e da Justiça Militar, bem
como os servidores de suas respectivas Secretarias, quando inativos,
receberão seus proventos pela Tesouraria desses órgãos-

Art. 313 - Os processos remetidos aos tribunais serão protocolados
no mesmo dia do recebimento ou no dia útil imediato, com
publicações no "Diário do Judiciário", sendo imediatamente
distribuídos, segundo as regras de seus regimentos internos.

Parágrafo único - Os preparos de Segunda Instância serão tantos
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quantos forem os recursos interpostos, sendo único o porte de
retorno dos autos, observando-se, em tudo, o que for disposto nas
instruções dos Tribunais de Justiça e de Alçada

Art. 314 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder
Judiciário, será diretamente subordinada à Presidência do Tribunal de
Justiça e terá como Superintendente, não remunerado, um
Desembargador, aposentado ou não, cujo mandato coincidirá com o
do Presidente que o designar.

Art. 315 - O Tribunal de Justiça expedirá carteira de identidade
funcional aos Desembargadores, aos Juizes de Direito, a seus
servidores e aos servidores da Primeira Instância, cabendo aos outros
tribunais de 21 grau a expedição em favor de seus Juizes e servidores.

Art. 316 - Instalada a Câmara Regional do Tribunal de Alçada, a
comarca que o sediar passará a ser de entrância especial.

Art. 317 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca,
o Tribunal de Justiça, no prazo de trinta dias, encaminhará projeto de
lei à Assembléia Legislativa, criando Vara de Execuções Criminais.

Art. 318 - E vedado a magistrado residir em imóvel locado por
município ou receber auxílio do poder público municipal, a qualquer
titulo.

Art. 319— Haverá expediente nos tribunais e órgãos de ? instância,
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme o horário fixado
pelos respectivos órgãos diretivos.

§ 1°- Nos dias não úteis, haverá, nos tribunais e nas comarcas, Juiz
designado para a apreciação de medidas de natureza urgente,
conforme dispuser o regimento interno, com direito a compensação.

§ 2° - Não haverá expediente forense:
- nos feriados nacionais, estaduais e municipais;

II - na segunda, terça e quarta-feira da semana de carnaval;
III - na quarta, quinta e Sexta-feira da Semana Santa;

:	IV - no Dia da Justiça;
E-	V - nos dias em que, por motivo relevante, o Presidente do Tribunal

de Justiça suspender o expediente.
' § 31 - Nos dias úteis, haverá, fora do horário de expediente, nos

tribunais e nas comarcas com mais de uma vara, Juiz designado para
a apreciação de medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
regimento interno, com direito a compensação.
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Art. 320 - As intimações que se fazem mediante publicação no

órgão oficial do Estado poderão ser feitas em outro órgão de ampla
circulação na comarca.

Parágrafo único - A matéria deste artigo será regulamentada por
resolução da Corte Superior.

Art. 321 - A Comissão Estadual Judiciária de Adoção - CEJA-MG -,
criada nos termos do que dispõe o art. 52 da Lei Federal n° 8.069, de
13 de julho de 1990, e regulamentada por resolução da Corte
Superior, fica reconhecida como órgão de atuação permanente no
âmbito das adoções internacionais.

Art. 322 - Para os fins previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994, o juízo competente é o do Diretor do Foro da
comarca em que for sediado o serviço notarial ou de registro.

Art. 323 - O Diretor do Foro comunicará imediatamente à repartição
local do sistema de previdência social federal a entrada em exercício
de titular de serviços notariais e de registro prevista no art. 23 da Lei
n° 12.919, de 29 de junho de 1998.

Parágrafo único - Compete ao Diretor do Foro fiscalizar a pronta
inscrição no sistema de previdência social federal dos prepostos
contratados nos termos do art. 20 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994, bem como o regular recolhimento das
contribuições devidas, para os fins do art. 40 da referida lei.

ArL 324 - Aplicam-se aos titulares de serviços notariais e de
registro, no que não colidir com as disposições da Lei Federal n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, as normas contidas nos títulos V e
VI do livro V desta lei.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese de extinção de delegação,
o Diretor do Foro declarará a vacância do respectivo serviço,
designará o substituto e comunicará o fato ao 2°-Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça, para os fins do disposto no art. 50 , § 31 , da Lei n°
12.919, de 29 de junho de 1998-

Art. 325 - O ato de remoção do titular de serviços notariais e de
registro, decorrente do concurso para remoção previsto no art. 16 da
Lei Federal n°8.935, de 18 de novembro de 1994, e nos arts. 24 a 28
da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, é da competência do
Presidente, do Tribunal de Justiça.

§ 1° - E vedada qualquer forma de permuta entre titulares de
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serviços notariais e de registros.
§ 21 - O titular de serviços notariais e de registro, nos termos da Lei

Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, pode concorrer ao
concurso de remoção, previsto na Lei n° 12.919, de 29 de junho de
1998, independentemente da entrância da comarca e da natureza do
serviço.

Titulo II
Das Disposições Transitórias

Art. 326 - O Tribunal de Justiça fará imprimir esta lei para
distribuição a todos os Juizes de Direito do Estado de Minas Gerais

Art. 327 - Os Juizes de Direito classificados, na data de vigência
desta lei, na entrância inicial e na entrância final serão
automaticamente classificados, respectivamente,	na primeira
entrância e na segunda entrância.

Ad. 328 - Os Juizes de Direito classificados, na data da vigência
desta lei, na entrância intermediária, conservarão esta classificação
(art. 179, § 1 0) até que sejam promovidos à segunda entrância.

Art. 329 - Fica proibida a permuta de Juiz titular de comarca de
primeira entrância com Juiz de primeira entrância titular de comarca
que tenha sido, por força desta lei, classificada na segunda entrância.

Art. 330 - Os Juizes de Direito classificados na entrância
intermediária, extinta por força desta lei, terão, para promoção à
segunda entrância, preferência sobre os Juizes classificados na
primeira entrância e os Juizes de Direito Substitutos.

Art. 331 - O Juiz titular que permanecer (art. 179, § 1 1 ) em comarca
que seja, por

força desta lei, classificada em entrância mais elevada receberá,
enquanto se mantiver essa situação, os subsídios referentes à
entrância mais elevada.

Art. 332 - O Juiz de Direito da primeira entrância cuja comarca foi,
por força desta lei, classificada na segunda entrância, somente poderá
pleitear remoção de uma vara para outra da mesma comarca ou
mediante permuta com outro Juiz que esteja na mesma situação.

Art. 333 - O Juiz de Direito classificado na entrância intermediária,
extinta por força desta lei, cuja comarca foi classificada na segunda
entrância, somente poderá pleitear remoção mediante permuta com
outro Juiz que se encontre na mesma situação.

zo
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Art. 334 - Até que seja alterada a legislação relativa aos planos

de carreira dos servidores do Poder Judiciário, os integrantes do
Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância lotados em
comarca cuja classificação seja alterada por força desta lei terão, a
partir da efetivação da referida alteração, direito à percepção dos
vencimentos correspondentes à nova classificação da comarca em
que servirem.

Art. 336 - Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 50
da Constituição da República, seja implementado o subsídio a ser
editado pela lei federal prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição
da República, acrescentado pela Emenda à Constituição n° 19, de 4
de junho de 1998, a remuneração da magistratura será calculada nos
termos dos arts. 24, § 1 1, 32 e 101, § 1° e 20, da Constituição do
Estado, dos dispositivos da Lei Complementar n° 38, de 13 de
fevereiro de 1995, e do disposto na Deliberação n° 183, da Mesa da
Assembléia Legislativa, de 23 de março de 1976, e alterações
posteriores, observados o disposto na Lei n° 13.200, de 3 de fevereiro
de 1999-

Art. 337 - Até que seja instalada a Comarca de Lagoa Dourada, o
Município de Lagoa Dourada fica integrado à Comarca de São João
dei-Rei.

Art. 338 - As comarcas que, em razão do aumento do número de
Juizes, passarem à segunda entrância permanecerão classificadas
como de primeira entrância até a instalação das varas criadas por esta
lei.

Art. 339 - Na hipótese de alteração de disposições da Constituição
da República referentes ao Poder Judiciário que determinem a
adaptação desta lei, o Tribunal de Justiça, em prazo não superior a
sessenta dias contados do inicio da vigência da modificação
constitucional, proporá à Assembléia Legislativa a necessária
compatibilização.

Art. 340 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$36.673.271,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e três
mil, duzentos e setenta e um reais), observado o disposto no art. 43
da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 341 - Os cargos de provimento em comissão, assim como os
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que dependam de indicação ou prescindam de concurso como
forma de admissão no Poder Judiciário, não poderão ser preenchidos
por familiares até o segundo grau do magistrado a que ficará
subordinado o servidor, excetuando-se o disposto no parágrafo único
deste artigo.

Parágrafo único - Para os cargos a que se refere o "caput" deste
artigo, será permitida a indicação de um funcionário com o grau de
parentesco vedado, sendo, neste caso, obrigatoriamente submetido a
controle eletrônico de freqüência e horário.

Art. 342 - Fica criado na estrutura organizacional do Poder
Judiciário, o quadro suplementar, sendo asseguradas aos servidores
públicos nomeados, nos termos dos arts. 40 e 10 da Lei n° 10.254, de
20 de julho de 1990, sua inclusão no mesmo quadro e, desde que
nomeados até a data da sanção desta lei, o direito de permanecer
nessa função, extinguindo-se ela com a respectiva vacância.

Art. 343 - Nas comarcas compostas por mais de um município ou
localidade, poderá ser dado expediente, em algum ou alguns dias da
semana, em localidades diversas da sede da comarca, mediante
proposta do Diretor do Foro, homologada pelo Tribunal de Justiça.

Art. 344 - Fica criada, no Distrito do Barreiro, no Município de Belo
Horizonte, no foro extrajudicial, uma Serventia dos Serviços de
Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdição e Tutela, a ser provida
por concurso público, na forma da lei.

Art. 345 - Na Comarca de Belo Horizonte haverá pelo menos uma
vara especializada em matéria ambiental.

Art. 346 - E facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com
as Faculdades de Direito do Estado para a contratação de estagiário.

Parágrafo único - O Tribunal de Justiça regulamentará as
contratações a que se refere o "caput" deste artigo, no prazo de
noventa dias contados da data de publicação desta lei-

Art. 347 - Os servidores do Poder Judiciário da especialidade de
Escrivão Judicial, Contador-Tesoureiro Judicial, Oficial de Justiça
Avaliador, Escrevente Judicial, Oficial Judiciário e Comissário de
•Menores, que possuam o título de bacharel em Direito e que estejam
há pelo menos cinco anos no exercício do cargo, poderão participar
do concurso de ingresso na magistratura, desde que sejam
obedecidos os demais requisitos legais.
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Art. 348 - Fica assegurado aos servidores do Poder Judiciário nas

especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Comissário de
Menores, Assistentes Sociais e Psicólogos, em efetivo exercício do
cargo, o direito a verba indenizatória pelas diligências realizadas em
feitos amparados pela justiça gratuita e de réu pobre e também de
feitos dos Juizados Especiais.
§ l O - O Presidente do Tribunal de Justiça expedirá portaria

estabelecendo o valor da verba indenizatória e as condições de
pagamento ou o percentual que incidirá sobre o vencimento-base
desses servidores.

2° - Os valores recebidos não servirão de base para fins de
aposentadoria.

Art. 349 - Os servidores do Poder Judiciário do Estado terão direito
ao abono automático de três dias por semestre, referente a faltas no
serviço.

Art. 350 - Aos servidores efetivos do Poder Judiciário nas
especialidades de Oficial de Justiça Avaliador e Comissário de
Menores é assegurada a prerrogativa prevista no inciso V do art. 95
desta lei.

Art. 351 - E facultado ao Tribunal de Justiça criar Câmara Especial,
mediante lei específica, com competência preferencial para processar
e julgar as ações penais contra os agentes políticos.

Art. 352 - O número de serviços notariais e de registro em cada
comarca de entrância especial obedecerá á proporção de um serviço
para cada grupo de cinqüenta mil eleitores, criando-se um novo
serviço sempre que o número de eleitores ultrapassar esse contigente
ou cada um de seus múltiplos, observados os critérios
socioeconõmicos estabelecidos em lei.

Art. 353 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

Art. 354 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - Os Anexos da Lei Complementar foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 29108100.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Irani Barbosa, relator - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise - Olinto Godinho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 28/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Ofício n° 212000, o Procurador-Geral de Justiça
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n°
28/2000, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de
12/9/94, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/2000, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão examinar os aspectos
jurídicos, constitucionais e legais da matéria, dentro dos limites
estabelecidos pelo art. 102, III, "a", do citado Diploma Regimental.

Fundamentação
A Constituição Estadual estabelece, nos termos do art. 61, inciso XII,

que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente sobre organização do Ministério Público.

Já o art. 66, § 20 , e o art. 125 da Cada mineira facultam ao
Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de projetos sobre a criação,
transformação e extinção de cargo e função públicos do Ministério
Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva
remuneração e sobre organização, atribuições e Estatuto do Ministério
Público.

Vê-se, portanto, que a proposição atende aos pressupostos
constitucionais pertinentes à deflagração do processo nesta Casa.
Todavia, a expressão "assegurada", proposta para o art. 117 da Lei
Complementar n° 34/94 pelo art. 1 1 da proposição, será substituída
pela expressão "facultada", por meio da Emenda n° 1, apresentada na
conclusão, a fim de atender ao comando constitucional.

Sendo assim, a proposição tem por escopo aprimorar a vigente Lei
Orgânica do Ministério Público de Minas Gerais, tendo em vista o
elevado número de questões jurídicas, administrativas e institucionais
afetas ao Procurador-Geral de Justiça e a necessidade de
aprimoramento da prestação jurisdicional, para a defesa dos
interesses da sociedade.
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Para tanto, propõe-se a criação das Promotorias Regionais e das

Coordenadorias Especializadas, as quais, segundo a exposição de
motivos que acompanha a proposição, irão otimizar as funções dos
órgãos de execução, principalmente aquelas relacionadas com a
garantia dos interesses coletivos, proporcionando ação institucional
uniforme e regular.

Propõe-se, também, a criação dos cargos de assessoramento da
Procuradoria-Geral de Justiça denominados Procurador-Geral de
Justiça Adjunto Administrativo e Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Institucional, com as respectivas competências estabelecidas nos §
2° e 3° acrescidos ao art. 88 da Lei Complementar n° 34 por meio do
art. 1 0 da proposição.

Em face das inovações contidas no Projeto de Lei Complementar n°
17199, que dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do
Estado, em tramitação nesta Casa Legislativa, verifica-se a
necessidade de se adequar a estrutura do Ministério Público às
disposições do referido projeto, notadamente em virtude da criação de
varas e da nova classificação atribuída às comarcas, passando,
conseqüentemente, as promotorias à classificação de 1a entrância, 23
entrância e entrância especial, com reflexos no desenvolvimento da
carreira dos membros do Ministério Público. Por essa razão, impõe-se
a apresentação da Emenda n° 2, ao final redigida, adequando-se a
organização do Ministério Público à proposta remetida a esta Casa
pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, tendo em vista as alterações propostas por esta
Comissão e pela Comissão de Administração Pública ao Projeto de
Lei Complementar n° 17199, também faz-se necessária a
apresentação das Emendas n os 3 a 8, a fim de que, se aprovadas
nesta Casa as referidas alterações, o projeto em exame continue
compatível com as disposições do Projeto de Lei Complementar n°
17/99.

Trata-se de emendas relacionadas à criação de comarcas e varas, e
a sua instalação implica, necessariamente, a criação de uma
Promotoria de Justiça correspondente.

Ainda propomos, na conclusão deste parecer, as Emendas n o
s 9 a

12, relacionadas com a remoção do Promotor de Justiça, a fixação de
uma gratificação para compensar o excesso de trabalho e como
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estímulo ao eficiente desempenho da função jurisdicional dos
cargos de direção, a exemplo do que foi proposto por esta Casa por
meio do Projeto de Lei Complementar n° 17199 para o Diretor do foro,
e a garantia, para as Promotorias de Justiça, automaticamente, da
elevação de sua classificação, quando da elevação da respectiva
comarca.

Outrossim, tendo em vista que o novo sistema remuneratório
estabelecido pela Emenda Constitucional n° 19198 ainda não foi
devidamente implementado, julgamos oportuno apresentar a Emenda
n o 13, objetivando inserir no texto da proposição dispositivo que
assegure aos membros do Ministério Público a remuneração com
base na sistemática atual, à luz da Constituição Estadual e das
disposições legais pertinentes.

A Emenda n° 14 tem a finalidade de criar estruturalmente o
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor, cujas atividades
foram transferidas para a Procuradoria-Geral da Justiça, nos termos
do art. 14 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Estadual.

Finalmente, cumpre salientar que o art. 15 do projeto autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial para atender às despesas
decorrentes da execução da futura lei, sem, todavia, fixar o valor do
crédito, o que não se coaduna com o disposto no art. 161, V, da Cada
mineira, o qual veda "a abertura de crédito suplementar ou especial
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes". Ademais, o inciso VII do mencionado artigo veda
explicitamente a concessão ou utilização de crédito ilimitado.

Como forma de sanar o vicio constitucional verificado no citado
dispositivo, a Area de Consultoria Temática desta Casa entrou em
contato com o Ministério Público do Estado, solicitando o valor
pecuniário a ser atribuído ao crédito especial. Conseqüentemente, o
mencionado órgão encaminhou ofício à Presidência desta Casa,
informando que o valor correspondente ao crédito a que se refere o
art. 15 da proposição é de R$ 368.095,13, o qual constará no citado
artigo por meio da Emenda n° 15.

E importante ressaltar que tal montante corresponde à despesa
decorrente da alteração de categoria das Promotorias relativamente
aos membros atuais, sendo que, no tocante à criação de cargos
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prevista na proposição, os recursos virão "a posteriori" e deverão
constar nas propostas orçamentárias dos anos seguintes, uma vez
que o provimento dos referidos cargos somente é possível mediante a
previsão orçamentária para tal.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 28/2000 juntamente
com as Emendas n°s 1 a 15, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
No art. 117 a que se refere o art. 1°, substitua-se a expressão

"assegurada" pela expressão 'facultada".
EMENDA N°2

O anexo a que se refere o art. 4 0 da proposição passa a ter a
seguinte redação:

ANEXO
(a que se refere o art. 4 1 da Lei

Complementar n°, de de)
* - O referido quadro foi

publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 29108/00.

EMENDA N°3
Fica criada no anexo a que se refere o art. 40 mais uma promotoria

de justiça nas Comarcas de Arinos, Bom Despacho, Cambuí,
Conselheiro Pena, Inhapim, Itabirito, Machado, Manga, Manhumirim,
Mateus Leme, Matozinhos, Ouro Branco, Ouro Fino, Paraisópolis,
Iturama, Sacramento e Três Pontas, que passam a ser classificadas
como de 2' entrância.

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
"Ad..... - Ficam criadas as promotorias de justiça de Nova Ponte,

Santo Antônio do Amparo, Tocantis, São Gonçalo do Pará,
Papagaios, Martinho Campos, Belo Oriente, Mato Verde, Cruzília,
Itabirinha de Mantena e Joaima, a serem instaladas quando da
instalação das respectivas comarcas.".

EMENDA N°5
Ficam criadas no anexo a que se refere o art. 4 0 mais duas

promotorias de justiça na Comarca de Caeté, que passa a ser
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classificada como de 2 entrância.

EMENDA N°6
Ficam criadas no anexo a que se refere o ad. 4 1 mais seis

promotorias de justiça nas Comarcas de Contagem e Itajubá, mais
cinco promotorias de justiça nas Comarcas de Uberlândia e São
Gonçalo do Sapucai, mais quatro promotorias de justiça nas
Comarcas de Santa Luzia, Uberaba e Pouso Alegre, mais três
promotorias de justiça na Comarca de Araguari, mais duas
promotorias de justiça nas Comarcas de Formiga e Sete Lagoas e
mais uma promotoria de justiça nas Comarcas de Araxá, Barbacena,
Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Mantena, Ouro Preto,
Paracatu, Passos, São Sebastião do Paraíso, Timóteo, Varginha,
Vespasiano e Visconde do Rio Branco.

EMENDA N° 7
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - As promotorias de justiça classificam-se como:

- de entrância especial: aquelas instaladas em comarcas com mais
de duzentos e cinqüenta mil habitantes;

II - de segunda entrância: aquelas instaladas em comarcas com
menos de duzentos e cinqüenta mil habitantes e duas ou mais
promotorias;

III - de primeira entrância: onde houver uma só promotoria.".
EMENDA N°8

Ficam acrescidos ao número de cargos constante no Quadro dos
Membros do Ministério Público, de que trata o anexo a que se refere o
art. 40 , dezessete cargos de Procurador de Justiça.

EMENDA N°9
Suprima-se o art. 10.

EMENDA N°10
Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:
"Ar-t. 9° - O Promotor de Justiça classificado, na data de vigência

desta lei, em entrância intermediária ou primeira entrância, cuja
comarca tenha Promotoria de Justiça classificada na segunda
entrância, somente poderá pleitear remoção por permuta com outro
Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação, sendo-lhe
defesas as demais formas de remoção.

EMENDA N°11
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Acrescente-se ao art. 119, a que se refere o art. 1°, o seguinte

inciso XV:
"Art. 119- ...........................................................
XV - O Procurador-Geral de Justiça, os ocupantes de cargos de

assessoramento da Procuradoria-Geral de Justiça previstos no art. 88,
incisos 1 a V, o Corregedor-Geral do Ministério Público, os diretores
das Coordenadorias Especializadas e os diretores dos Centros de
Apoio Operacional e do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento
Funcional farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento) do seu
rendimento bruto.".

EMENDA N°12
Acrescente-se onde convier:
"Art.....- Serão automaticamente elevadas as promotorias de

justiça, quando da elevação da respectiva comarca nos termos da lei
de organização judiciária.".

EMENDA N° 13
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 50

da Constituição da República, seja implementado o subsidio a ser
editado pela lei federal prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição
da República, acrescentado pela Emenda á Constituição n° 19, de 4
de junho de 1998, a remuneração dos membros do Ministério Público
será calculada nos termos dos arts. 24, § 1 0, 32 e 125, letra "c", da
Constituição do Estado, dos dispositivos da Lei Complementar n° 34,
de 12 de novembro de 1994, e da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de
1993, do disposto na Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa
n° 183, de 23 de março de 1976, e alterações posteriores, observado
o disposto na Lei n° 13200, de 3 de fevereiro de 1999.".

EMENDA N° 14
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
"Ad. .... - Fica criado o Programa Estadual de Proteção ao

Consumidor - PROCON-MP -, na estrutura do Ministério Público de
Minas Gerais, para fins de aplicação das normas estabelecidas na Lei
Federal n° 6.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências, e na legislação
correlata às relações de consumo, especialmente o Decreto Federal
n°2.181, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a organização do
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Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC -, estabelece
as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas
na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto n°861,
de 9 de julho de 1993, e dá outras providências.

§ 1 1 - O Programa Estadual de Proteção ao Consumidor exercerá a
coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor - SEDC -, através da Secretaria Executiva do Programa
Estadual de Proteção ao Consumidor, subordinada diretamente ao
Procurador-Geral de Justiça, que será dirigida por Procurador de
Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância, de livre
escolha do Procurador-Geral de Justiça, com competência, atribuições
e atuação administrativa e judicial em toda a área do Estado de Minas
Gerais.
§ 20 - Ato administrativo do Procurador-Geral de Justiça

regulamentará as atividades do Programa Estadual de Proteção ao
Consumidor.";

"Art. .... - Fica criada a Junta Recursal do Programa Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor, composta no mínimo por três
Procuradores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de
Justiça, a qual decidirá fundamentadamente, por maioria de votos de
seus membros, os recursos contra as decisões do Secretário
Executivo ou da autoridade julgadora.";

"Ad. .... - Ao Programa Estadual de Proteção ao Consumidor -
PROCON-MP -' no âmbito do Estado de Minas Gerais, compete:

- planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política
estadual de proteção e defesa do consumidor, observadas as regras
previstas na Lei n° 8.078, de 1990, no Decreto Federal n° 2.181, de
1997, e na legislação correlata;

II - fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções
administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 1990, e em outras
normas pertinentes à defesa do consumidor;

III - dar atendimento e orientação permanente aos consumidores
sobre seus direitos e garantias, processando regularmente as
reclamações fundamentadas;

IV - requisitar à policia judiciária a instauração de inquérito para
apuração de ilícito penal, nos termos da legislação vigente;

V - funcionar, no processo administrativo, como instância de

Z
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instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das
regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, e pela legislação
complementar;

VI - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência,
o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de
produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei n° 8.078, de 1990, e
remeter cópia ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
- DPDC -, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
- SDE -, ou órgão federal que venha a substituí-lo;

VII - celebrar compromisso de ajustamento de conduta às exigências
legais, nos termos do § 6° do art. 5° da Lei n°7.347, de 1985;

VIII - aplicar as penalidades previstas nos arts. 57 a 60 da Lei n°
8.078, de 1990, e no Decreto n° 2.181, de 1997, sem prejuízo das
atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade;

IX - ingressar em juízo, isolada ou concorrentemente, na forma
prevista no art. 82 da Lei n°8.078, de 1990;

X - elaborar lista de cláusulas abusivas nas relações de consumo,
no âmbito do Estado de Minas Gerais;

Xl - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
§ 1 1 - O Secretário Executivo poderá, privativamente, expedir atos

administrativos, visando à fiel observância das normas de proteção e
defesa do consumidor, nos termos da Lei n° 8.078, de 1990, e de
legislação complementar.

§ 21 - Das decisões do Secretário Executivo ou da autoridade
julgadora caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias
contados da data da intimação da decisão, à Junta Recursal do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que proferirá decisão
administrativa definitiva.

§ 3° - Quando a sanção cominada for multa, o recurso terá efeito
suspensivo.

§ 4° - A autoridade julgadora, julgando insubsistente a infração,
recorrerá de ofício à Junta Recursal, mediante declaração na própria
decisão.";

Art. .... - A multa aplicada nos termos dos arts. 56, inciso 1, e 57,
"caput'Ç da Lei n° 8.078, de 1990, reverterá ao Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor, na forma e na proporção previstas
na lei.".
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EMENDA N°15

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - Para atenderás despesas decorrentes da execução desta

lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$368.095,13 (trezentos e sessenta e oito mil, noventa e cinco
reais e treze centavos), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
n°4.320, de 17 de março de 1964.".

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Bené Guedes.

o
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 423 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia dois de agosto de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro
Silva e José Milton, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Milton, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a debater a forma da
reposição de aulas para os alunos da rede pública estadual. O
Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a seguinte correspondência: ofícios
do Secretário da Educação, encaminhando os documentos da 2a
Reunião Ordinária dos Conselhos de Secretários de Educação; da
Sra. Lucy Maria Brandão, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Educação, encaminhando relatório relativo às denúncias contra a Sra.
Vanda de Pádua, da Escola Estadual Silviano Brandão, desta Capital;
do Sr. Gilmar Machado, Presidente em exercício da Comissão de
Educação. Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados,
encaminhando o relatório parcial da subcomissão especial para
análise de irregularidades no FUNDEF; do Sr. César Callegari,
Deputado à Assembléia Legislativa de São Paulo, encaminhando o
relatório final da CRI da Educação. A seguir, o Presidente informa que,
durante o recesso, o oficio relativo à Escola Estadual Silviano Brandão
foi remetido à Sra. Nilce Faria Campos, parte interessada no assunto;
e a documentação recebida da Cãmara dos Deputados e da
Assembléia Legislativa de São Paulo foi encaminhada à CRI do
FUNDEF desta Casa. Esgotada a matéria destinada à ia Parte da
reunião, o Presidente passa à fase de debates, registrando-se a
presença do Sr. Agamenon José Siqueira, Secretário Adjunto da
Educação; das Sras. Maria Stela Nascimento e Aparecida Carvalhaes,
respectivamente, Subsecretária de Desenvolvimento Educacional e
Superintendente de Organização do Atendimento Escolar da mesma



8 0
Secretaria; e dos Srs. Antônio Carlos Hilário, Coordenador do Sind-
UTE, e Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG. O Presidente
concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que motivou a reunião, e aos convidados, para suas
explanações. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Antes das considerações finais dos presentes e por
motivo de força maior, o Presidente se ausenta, transferindo a direção
dos trabalhos ao Deputado José Milton. Inexistindo "quorum" para a
apreciação da matéria constante na pauta, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão - Ermano Batista.

ATA DA 93 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta minutos do dia dez de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende,
Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Olinto Godinho.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar o Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n°
82112000 e comunica o recebimento de ofício do Sr. Antônio
Francisco Patente, Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais,
por meio do qual encaminha planilha contendo relação das 50 maiores
empresas licenciadas por essa entidade. Passa-se à 12 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de parecer
sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário. Com a palavra, a
Deputada Elaine Matozinhos emite parecer sobre o Projeto de Lei n°
82112000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na
forma do vencido em 1 1 turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Bené Guedes.
ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

EX-PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené
Guedes, Márcio Kangussu, Aílton Vilela e Luiz Tadeu Leite, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
finalidade da reunião é discutir e votar proposições da Comissão. O
Deputado Márcio Kangussu, com a palavra, apresenta requerimento
em que solicita sejam ouvidos os Srs. Serafim Jardim, ex-secretário
particular de Juscelino Kubitschek, e o perito Alberto Carlos de Minas.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Aílton Vilela - Márcio Kangussu.

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

1.032/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Bilac Pinto, visa

declarar de utilidade pública a Obra do Berço, com sede no Município
de Lambari.

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 ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
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"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade possui como finalidade precípua amparar

espiritual e materialmente as mães e crianças carentes da região onde
tem sede, combatendo a fome e a pobreza de modo sistemático e
permanente.

Infunde-lhes, também, valores morais e éticos, buscando
desenvolver atitudes adequadas ao bom convívio social.

Por realizar obra meritória e de longo alcance social, é merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

1.03212000 como apresentado originalmente.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2000.
Agostinho Silveira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA 31 DE AGOSTO DE 2000

ATAS

ATA DA 1702 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/8/2000
Presidência dos Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo e Doutor

Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 134/2000
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.18312000), do Governador do Estado
- Ofícios, telegramas e cartões - 22 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n o

s 1.184 a 1.187/2000
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Elaine Matozinhos e Bilac Pinto - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton

Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Luiz Fernando
Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco
Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião
Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - As 114h07min, 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado Nivaldo Andrade, 21-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Marco Régis, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 13412000*

Belo Horizonte, de de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que cria
o Quadro Especial de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais e dá outras providências.

A criação do quadro ora proposto, para atender atividades de apoio
administrativo, resulta de estudos efetuados pelas Secretarias de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral e de Recursos
Humanos e Administração e constitui providência complementar à
autonomia assegurada ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais pela Emenda Constitucional n°39, de 12 de junho de 1999.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de apreço e
especial consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1-183/2000

Cria o Quadro Especial de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1 1 - Fica criado o Quadro Especial de Pessoal Civil do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, composto de cargos de
provimento efetivo e em comissão, na forma constante do Anexo
desta lei, que passa a constituir o Anexo ll-F do Decreto n° 36.033, de
14 de setembro de 1994.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração identificará, por meio de resolução, os cargos criados
neste artigo, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.159, de 27 de maio
de 1996.

Art. 21 - Para atender as despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$312.910,76 (trezentos e doze mil novecentos e dez reais e
setenta e seis centavos), observado o disposto na Lei Federal n°

ao
1



4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação -
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
(a que se refere o artigo	da

Lei no	de	de
de 2000)

Anexo ll-F (Decreto n° 36.033,
-	de 1994)

órgão: Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
Quadro 1 - Carreira de
Administração Geral
Segmento de Classe
Esc Denomin N° Faixa Nive
ola- ação da de de	1

os
ar 20 7-8- 1-1
nistr	9	- III

Órgão: Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
Quadro II - Cargos
Comissionados*
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* Decreto n° 371711, de 1995 (art. 20)
- 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.
OFICIOS

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o convite para
a reunião especial em homenagem à CEMIG pelo recorde de cinco
milhões de ligação.

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, e dos Srs. Jurandir Antônio
Francisco, Secretário da Cultura do Estado de Mato Grosso, e
Benjamim Sotero Teixeira, Diretor-Presidente da Associação dos
Suinocultores do Vale do Piranga - ASSUVAP -, agradecendo o
convite para a reunião especial em comemoração ao centenário de

° nascimento do ex-Senador Gustavo Capanema.
Do Sr. Gilberto Vergne Saboia, Secretário dos Direitos Humanos do

Ministério da Justiça, informando, em atendimento ao que dispõe a Lei
- n° 8.666, de 1997, que foi firmado o Convênio n° 23/2000, entre o

Ministério da Justiça e a Secretaria do Trabalho deste Estado, por
meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, com vistas à
execução do Projeto Capacitação e Reciclagem de Conselhos

.	Tutelares. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Dos Srs. Jurandir Antônio Francisco, Secretário de Cultura do

Estado de Mato Grosso; Angela Maria Prata Pace Silva de Assis,
Secretária da Justiça e de Direitos Humanos; e Nasr Nacib Fayad
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Chaul, Presidente da Agência Goiana de Cultura, agradecendo o
convite para a reunião especial em comemoração ao centenário de
nascimento do ex-Governador Milton Campos.

Dos Srs. Angelo Oswaldo de Araújo Santos Secretário da Cultura; e
Rubens Coelho de Metio, Presidente da COPASA-MG
encaminhando, em atenção aos Ofícios n°s 1.575 e 1.44712000/DLE,
respectivamente, cópias de contratos realizados sem licitação. (- A
CPI das Licitações.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça
enviado por meio do Ofício n° 1.065/2000/DLE (denominação de
escola estadual), que transmitirá as informações que receber da
Secretaria da Educação a respeito do assunto. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 95712000.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça
enviado por meio do Ofício n° 1.308/2000ÍDLE (doação de terreno ao
Município de Cláudio), que transmitirá as informações que receber da
Secretaria da Educação a respeito do assunta (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n°1.070/2000.)

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da
Justiça, agradecendo o convite para a teleconferência sobre a dívida
externa.

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
comunicando a liberação de recursos destinados à Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso Ltda. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Nobuhiro Karashima, Prefeito Municipal de Sacramento,
solicitando a prorrogação do prazo para implementação do convênio
celebrado com esta Casa para instalação de estação repetidora da TV
Assembléia.

Do Sr. Leônidas Gregário de Almeida, Prefeito Municipal de
Pirapora, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão
Especial do Rio São Francisco, , informações sobre as atuais
condições ambientais desse rio. (- A Comissão Especial do Rio São
Francisco.)
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Do Sr. lano Tomaz Maiohne, Presidente da Câmara Municipal de

Araçuai, encaminhando cópia de indicação do Vereador Adair Souza
Silva, aprovada por essa Casa, em que pede sejam solicitadas a esta
Assembléia providências a fim de que seja destinado mais um carro-
pipa para esse município. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Bel. Otto Teixeira Filho, Chefe do DETRAN-MG, informando à
CPI das Licitações que a empresa Montreal Informática nunca prestou
serviço àquele órgão. (- A CPI das Licitações.)

Dos Srs. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente
Estadual do Banco do Brasil, e Armando Dias, Procurador-Chefe da
Defensoria Pública, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem aos 30 anos da Construtora Líder.

Do Sr. Antônio Gama Júnior, Delegado de Polícia da Ouvidoria da
Polícia, informando à Comissão de Administração Pública a
impossibilidade de comparecimento de representantes daquele órgão.
(- A Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Sandra M. Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Justiça de ? Instância do Estado de Minas Gerais,
sugerindo que esta Casa realize conferência sobre temas que sugere.

Do Sr. Nagib Fauzi Nédir, encaminhando sugestões relacionadas
com a matéria objeto do Projeto de Lei Complementar n° 17/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.)

Do Sr. Eduardo Lima Costa, Gerente de Qualidade da Telemig
Celular, em atenção a requerimento do Deputado Luiz Fernando
Faria, informando que a instalação de sistema de telefonia móvel
celular no Município de Bias Fortes está sendo objeto de estudos.

Do Sr. Adelson José Pereira, pedindo a proibição das máquinas
caça-fiqueis. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Homero Santos, Ministro do Tribunal de Contas da União;

; Renato Antônio Mansur Pires, Superintendente de negócios da CEF;
Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG; e Marcelo de Araújof Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais, agradecendo o

. convite para a reunião especial em homenagem à Construtora Líder.
CARTÕES

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Transportes e
, Obras Públicas (2), agradecendo os convites para as reuniões
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especiais em homenagem à CEMIG e em comemoração ao
centenário do ex-Governador Milton Campos.

Dos Srs. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, e Axel
Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
Construtora Líder.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - A Mesa passa a receber
proposições.

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

PROJETO DE LEI N° 1.18412000
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de Incentivo

à Produção de Batatas e Seus Derivados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar o

Programa Estadual de Incentivo à Produção de Batatas e Seus
Derivados, com a finalidade de estimular sua produção no Estado de
Minas Gerais, priorizando o atendimento aos pequenos produtores.

Art. 20 - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente,
administrará e gerenciará o Programa, com os seguintes objetivos:

- identificar e caracterizar as áreas propícias e adequadas à
produção de batatas e seus derivados;

II - estabelecer padrões de qualidade para produção,
industrialização e comercialização da batata;

III - registrar e fiscalizar todas as unidades de produção, de
industrialização e de comercialização dos produtos, assegurando os
padrões de qualidade;

IV - incentivar o aumento da produção, a comercialização e o
consumo desses produtos, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico dos bataticultores;

V - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à melhoria da
qualidade da batata, dos métodos de produção e da produtividade do
setor;

VI - identificar, no âmbito do Programa, os produtores carentes de
recursos e incentivar sua captação, por intermédio de linhas
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específicas de crédito;

VII - incentivar a formação de cooperativas de produtores;
VIII - incentivar a cooperação entre os produtores e assisti-los

técnica e comercialmente;
IX - desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade da

batata produzida no Estado, instituindo certificados de qualidade;
X - estimular a exportação da produção mineira.
Art. 30 - Caberá, ainda, ao Governo do Estado promover,

anualmente, a Feira Estadual da Batata, tendo por sede, em forma de
rodízio, o município que tiver sido consagrado, no ano anterior, como
o maior produtor.

Art. 40 - Fica, ainda, autorizado o Poder Executivo a estabelecer
convênios com entidades de direito público ou privado, visando ao
atendimento dos objetivos do Programa.

Art. 50 - As ações governamentais relativas à implementação do
Programa serão acompanhadas, controladas e fiscalizadas por
comissões formadas por representantes dos Poderes Executivos
Estadual e Municipal, dos produtores e dos trabalhadores do setor, em
cada município onde estiver sendo executado.

Art. 61 - O Poder Executivo fica autorizado a adotar todas as
providências de caráter financeiro e orçamentário necessárias à
criação e à implantação do Programa.

Art. 70 - O Poder Executivo tem um prazo de noventa dias, a partir
da data de publicação desta lei, para regulamentá-la-

Ad. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Selo Horizonte, agosto de 2000.
Chico Rafael
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo propiciar o

incremento da produção, comercialização e industrialização da batata
em nosso Estado por meio de técnicas mais modernas, compatíveis
com as exigências do mercado, tornando o produto mais competitivo.
Isso, entretanto, só será exeqüível com a abertura de novas linhas de
crédito e a oferta constante de suporte técnico, possibilitando ao
bataticultor o necessário respaldo para cultivar um produto de primeira
linha, portanto, mais lucrativo. O programa que se pretende criar
poderá ser a redenção da bataticultura em nosso Estado.
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Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para

a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

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

PROJETO DE LEI N° 118512000
Dispõe sobre equipamentos obrigatórios de segurança nos Bancos

24 horas localizados no território do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As agências dos Bancos 24 horas localizadas no território

do Estado de Minas Gerais manterão obrigatoriamente os seguintes
itens mínimos de segurança:

- câmeras em circuito fechado;
II - vidros indevassáveis;
III - telefone para acesso à segurança.
Parágrafo único - As câmeras previstas no inciso 1 deverão

possibilitar a identificação de pessoas localizadas dentro e fora das
agências.

Art. 20 - As agências dos Bancos 24 horas deverão adequar-se às
exigências desta lei no prazo de cento e vinte dias.
§ 10 - O não-atendimento do disposto no "caput" implicará a

suspensão temporária da atividade, por prazo não superior a trinta
dias.

§ 20 - A autorização de funcionamento será definitivamente
suspensa se as agências de Bancos 24 horas não estiverem
adequadas após o prazo estipulado no § 1°.

Art. 3C - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2000.
Chico Rafael
Justificação: O alarmante número de assaltos aos usuários dos

Bancos 24 horas justifica a apresentação e aprovação deste projeto,
pois a adequação das agências às normas apresentadas possibilitará
maior segurança aos usuários, coibindo a ação dos marginais.

Pela relevância e urgência de que se reveste o projeto que
apresentamos, esperamos a aprovação pelos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.186/2000
Declara de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise, Estudos e

Práticas lnstitucionalistas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise,

Estudos e Práticas Institucionalistas, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Comprometido com os princípios sociais e

democráticos, o Núcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas
Institucionalistas tem por objetivo o estudo sistemático da ciência que
lhe empresta o nome, mediante a realização de cursos, pesquisas,
projetos culturais, congressos, seminários e atendimentos clínicos.

Trata-se de uma sociedade civil dotada de personalidade jurídica,
em funcionamento há vários anos e que serve desinteressadamente à
coletividade. Sua diretoria é composta por pessoas reconhecidamente
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Dessa
forma, ela atende às exigências enumeradas no art. 1° da Lei n°
12.972, de 2717198, para a declaração da utilidade pública estadual.

Diante do relatado, estamos confiantes em que os nobres pares com
assento nesta Casa acolherão este 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.187/2000
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescentando

hipótese de não-incidência de ICMS na situação que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 70 da Lei n.° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIV:
"Art. 7°- ...............................................
XXIV - entrada, em estabelecimento de contribuinte do Estado, de
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mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da Federação,
destinados a uso, consumo ou ativo permanente, bem como á
industrialização, desde que não tenham similar neste Estado.".

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
regulamentação desta lei no prazo de sessenta dias contados da data
de sua publicação.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua
publicação.

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Carlos Pimenta
Justificação: O projeto de lei que apresentamos acrescenta à lei de

consolidação tributária do Estado hipótese de não-incidência do ICMS
na entrada, em estabelecimento de contribuinte mineiro, de
mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da Federação,
desde que não tenham similar neste Estado.

A medida visa a desonerar a produção, beneficiando inúmeros
contribuintes, que são obrigados a adquirir mercadorias e produtos em
outros Estados, uma vez que não há similares em Minas Gerais.

Por outro lado, a proposta também evita que as empresas tenham
que fechar suas podas no Estado e abri-ias em São Paulo, Rio de
Janeiro e outros Estados; em face da enorme carga tributária e do
custo elevado da produção, eis que são forçadas a adquirir produtos
em outros Estados para uso e consumo próprios ou mesmo para a
industrialização.

O art. 30 do projeto prevê que este entrará em vigor somente no
exercício subseqüente ao da data de publicação da lei, permitindo
assim que o Estado de Minas Gerais venha a adotar as medidas de
compensação tributária indicadas no art. 14, inciso II, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal.

- 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.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
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Alberto Pinto Coelho, Elaine Matozinhos e Bilac Pinto.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência, nos

termos do § ? do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os
trabalhos ordinários para a realização do Fórum Técnico O Servidor
Público Estadual e a Reforma Administrativa.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos.
Encerramento

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
30, 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 SOLENIDADE REALIZADA NA 166 REUNIÃO ORDINÁRIA,
EM 171812000

Presidência do Deputado Irani Barbosa
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Execução dos Hinos da Argentina e do Brasil -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Susana Ballesteros -
Palavras da Senadora Mirta Elsa Rubini - Assinatura do Livro de
Chancelaria - Entrega de Medalha - Palavras do Cônsul Valdo
Amadeo Palmai - Palavras do sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente(Deputado Irani Barbosa) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa a Exma. Sra. Senadora Mirta Elsa Rubini,
Presidente da Comissão do MERCOSUL e de Políticas de Integração

. Regional da Província de Buenos Aires; e o Exmo. Sr. Valdo Amadeo
Palmai, Cônsul-Geral da República da Argentina.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários

' à realização da solenidade de entrega da Medalha da Ordem do
g Mérito Legislativo à Senadora Mirta Elsa RubinL

Execução de Hinos Nacionais
0 Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
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Argentino e em seguida o Hino Nacional.

- Procede-se à execução dos Hinos Nacionais.
Palavras do Sr. Presidente

Desde os últimos anos, as relações entre o Estado de Minas Gerais
e a Província de Buenos Aires vem aclarando-se e intensificando-se.

Atualmente, a Argentina vem se destacando como o segundo maior
parceiro da economia mineira. Anualmente, mesmo existindo uma
crise rondando o mercado mercosulino devido à desvalorização do
real, são intercambiados cerca de US$1.000.000.000,00 em comércio
bilateral.

O trabalho efetuado pela União Parlamentar do MERCOSUL vem
colocando-nos cada vez mais perto de uma economia estável e
favorável as duas partes, no que futuramente poderá servir de
exemplo para todo o Mercado Comum do Sul.

Dentro desse contexto, é importante reconhecer o trabalho realizado
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da
honorável Câmara de Senadores da Província de Buenos Aires, com
destaque para a Senadora da Argentina Mirta Elsa Rubini, cujo
empenho pode ser notado não só por suas realizações
interparlamentares e comerciais, como também por suas obras em
seu pais. Entre elas, gostaria de lhes chamar a atenção para a
Fundação Fé, uma das maiores realizações dessa notável Senadora.

Desde sua criação, no dia 7/8/90, tal Fundação tem ajudado
mensalmente 1.640 famílias carentes no interior da Província de
Buenos Aires.

Quando, como Presidente da Comissão do MERCOSUL, assinei o
requerimento para ser condecorada nossa ilustre visitante, fi-lo não
somente convencido do mérito que ela possui para levar essa faixa
em seu peito, fiz também porque, só demonstrando nossa vontade
política, vamos poder alcançar os sonhos dos grandes libertadores
sul-americanos, invocando hoje especialmente, aos 150 anos de sua
morte, o Gen. José de San Martin.

San Martin, Senadora, realizou uma grande obra, libertando a
Argentina, o Chile e o Peru, só tendo o seu trabalho reconhecido após
a sua morte. Não esperemos, então, reconhecimento algum pelo
nosso trabalho. Leve. Senadora, esta condecoração para o grande
povo da Província de Buenos Aires.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Susana Baliesteros,

Diretora Comercial do MERCOSUL, do Senado da Província de
Buenos Aires, que fará a leitura do requerimento por meio do qual os
Senadores da Província de Buenos Aires declaram esta solenidade de
interesse provincial.

Palavras da Sra. Susana Ballesteros
Boa-tarde! Exmos. Srs. Deputado Irani Barbosa, Presidente da

Comissão do MERCOSUL da Assembléia Legislativa, representando
o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Anderson Adauto; Senadora Mirta Elsa Rubini, Presidente
da Comissão do MERCOSUL e Política de Integração Regional da
Província de Buenos Aires; Embaixador Valdo Amadeo Palmai,
Cônsul-Geral da República Argentina; Srs. Deputados e público
presente, tenho a satisfação de proceder à leitura do Projeto de
Declaração, que foi especialmente aprovado pela unanimidade de
todos os blocos políticos que compõem a Câmara de Senadores da
Província de Buenos Aires, em razão deste evento que nos enche de
orgulho, especialmente a quem lhes fala, bem como a todos os
componentes da Câmara de Senadores da Província.

Passarei â leitura do texto do projeto.
"Projeto de Declaração. O augusto Senado da Província de Buenos

Aires declara sua concordância e satisfação com a decisão da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, República
Federativa do Brasil, de condecorar com o Mérito Legislativo a Sra.
Senadora da Província de Buenos Aires, Mina Elsa Rubini, em
cerimônia que terá lugar na cidade de Belo Horizonte no dia 17 do
corrente mês e ano".

Prosseguirei com a leitura dos fundamentos do projeto.
"Este Projeto, em que se declara a concordância com a concessão

do Mérito Legislativo à Sra. Senadora Mirta Elsa Rubini, por parte da
Assembléia do Estado de Minas Gerais, da República Federativa do
Brasil, a ter lugar na cidade de Belo Horizonte, no próximo dia 17 de
agosto do corrente ano, merece a aprovação deste corpo legislativo,
em virtude de ser beneficiária dessa distinção uma integrante do
mesmo. Deve-se destacar a importância de que se reveste a
condecoração, que é outorgada por um Estado integrante de um pais-
irmão que, à semelhança do nosso país e da nossa província, integra
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o Mercado Comum, sendo que todas suas ações tendem à
integração do Mercosul, de modo que seja uma realidade, em vez de
refletir-se somente nos documentos e protocolos que o respaldam. E
pelo exposto que solicitamos aos Srs. Senadores que acompanhem a
presente com seu voto de aprovação".

Volto a repetir que esse projeto de declaração foi aprovado pela
unanimidade dos blocos que compõem o Senado da Província de
Buenos Aires. Muitíssimo obrigada.

Palavras da Senadora Mirta Elsa Rubini -
Exmo. Sr. Deputado Irani Barbosa, Presidente da Comissão do

MERCOSUL na Assembléia, representando o Deputado Anderson
Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; exmo. Sr.Valdo Amadeo Palmai, Cônsul-Geral da República
Argentina; exmos. Srs. Deputados, Sra. Deputada, público presente, é
para mim uma grande honra e uma imensa satisfação receber esta
distinção, da qual não me creio merecedora. Agradeço duplamente
essa intenção e a iniciativa dos senhores de entregar-me essa
condecoração no dia de hoje, uma data muito especial: 150 anos do
desaparecimento do Gen. D. José de San Martín, pai de nossa pátria
e libertador de meio continente americano. Reitero que sinto uma
profunda e grande satisfação. Agradeço a todos vocês por esta
oportunidade, mas também tenho que agradecer a Deus pela
oportunidade que me deu de conhecer - e tenho que fazê-lo
publicamente, porque sei que ele tem uma grande humildade - o
Deputado Irani Barbosa.

Quando tive a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer seu projeto,
através da Comissão do MERCOSUL, de ver quais eram suas
intenções - vou repetir uma frase que eu disse aqui, quando tive a
primeira oportunidade de estar com os senhores nesta Assembléia
Legislativa -, senti nele o calor, a pujança, a nobreza, as raízes de
Tiradentes, máximo motivo de orgulho para vocês e também para nós.
Mas também senti grande satisfação e grande orgulho por estarmos
identificados, ele, com um homem de luta, Tiradentes, eu, com uma
mulher de luta, Evita.

O que queria Tiradentes, o que queria Evita, que querem esses
simples legisladores? Lograr o melhor para seu povo. Por isso
compreendi muito bem sua mensagem: muitas vezes os grandes
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libertadores não foram reconhecidos, tampouco o serão os grandes
políticos. Mas, para os que abraçam a política como nós, como uma
vocação de serviço, o único destinatário de nosso compromisso é o
povo. Então, que o povo nos reconheça simplesmente pelo que
somos e pelo que fazemos.

Eu sei que esta distinção não me pertence, que pertence ao povo
argentino, que pertence à Província de Buenos Aires, a qual
represento. Da mesma forma que a condecoração, a função
parlamentar que ocupo não pertence a mim. Pertence à gente que
votou em mim. Por isso, sinto esse orgulho, por estar representando
um povo que também sofre, luta e identifica-se com vocês na busca
de um só ideal: melhor qualidade de vida.

E tivemos a oportunidade, querido Irani, de estar dentro de uma
Comissão do MERCOSUL, que nos dá a possibilidade de prosseguir
trabalhando, conquanto alguns não acreditem e tentem desencorajar
nossos esforços. Trabalhando.

E muito importante o que você tem feito, e o que nós e vocês
podemos trazer para o Mercado do Sul. Temos trabalhado
intensamente, e então se fala de um intercâmbio comercial de 1 bilhão
de pesos entre Argentina e Minas Gerais. E muito. Todavia, o que
temos de fazer é muito mais. E eu sei que vamos conseguir, porque
volto a repetir: não temos outro objetivo senão o de conseguir que o
povo esteja bem. E enquanto houver Deputados com vocação, como
os senhores e como você, querido Irani, vamos seguir adiante. Porque
esta condecoração vai dar-me força para posseguir trabalhando, para
prosseguir garantindo nossos ideais, para seguir trabalhando pelo
MERCOSUL e reafirmando que ele é útil, mas deve ser atualizado e
modernizado, porque é como ter um filho que está aprendendo a
caminhar.

E estamos dispostos a ensinar esse MERCOSUL a caminhar, a
acompanhá-lo. Mas volto a repetir, tendo um único destinatário de
todos nossos compromissos políticos, que é a gente, o povo, aquele
que nos deu um cheque em branco, confiando em nós. Como
podemos devolver a confiança ao povo, à gente, a quem sofre?
Trabalhando. E o estamos fazendo: cada um de nós, de acordo com
sua própria capacidade, cada um com sua competência, cada um
colocando paixão, amor, porque a política é isso: paixão, amor,
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compromisso.

Então, novamente, agradeço a todos os senhores, a esta augusta
Assembléia, pela oportunidade que me dá. Agradeço a esse nobre
povo a oportunidade que me dá e a. este Estado de Minas Gerais, por
sentir o orgulho que sinto hoje, como buenairense, representando a
minha querida Província de Buenos Aires. Mas digo-lhes, também,
que renovo a proposta de compromisso para trabalharmos juntos.
Vamos fazê-lo, Irani, é um desafio que temos. O que engrandece os
homens e as mulheres é o compromisso, e estamos comprometidos
com o povo. Novamente, muitíssimo obrigada, e que Deus, que é
fonte de toda a razão e justiça, ilumine o trabalho que estamos
fazendo. Assim como nós dizemos que não queremos que existam
países do Primeiro e do Terceiro Mundo, vamos trabalhar, em nosso
compromisso, para que não existam Províncias, Estados ou
municípios de Primeiro e Terceiro Mundo, de modo que todos vivam
em um plano de igualdade, pela felicidade de nossos povos.
Muitíssimo obrigada a todos.

Assinatura do Livro de Chancelaria
O Sr. Presidente - A Presidência convida a Senadora Minta Elsa

Rubini a assinar o Livro de Chancelaria.
- Procede-se à assinatura do Livro de Chancelaria.

Entrega de Medalha
O Sr. Presidente - A Presidência da Assembléia Legislativa explica à

Senadora a história da homenagem que esta Casa lhe presta.
A Medalha da Ordem do Mérito Legislativo foi criada em abril de

1982. A Ordem do Mérito Legislativo é conferida aos cidadãos que,
por suas ações e seus méritos, tenham se tornado merecedores do
especial reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. As Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo são
concedidas mediante proposta do seu Conselho, sediado no Palácio
da Inconfidência e composto pelos membros da Mesa da Assembléia
Legislativa, pelas Lideranças da Maioria e da Minoria e pelos ex-
Presidentes desta Assembléia no efetivo exercício do mandato de
Deputado Estadual. O ingresso nessa Ordem e as promoções
homologadas pelo Conselho representam o reconhecimento do Poder
Legislativo às pessoas e às instituições que contribuem, com as suas
iniciativas e ações, para o bem-estar da sociedade.
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A Presidência convida a Senadora Mirta Elsa Rubini a assinar o
Livro de Chancelaria, em que são registradas as homenagens
prestadas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais. A Presidência
tem o prazer de entregar à Senadora Mirta Elsa Rubini a Medalha da
Ordem do Mérito Legislativo, em seu grau de máxima hierarquia, o
Grande Mérito.

- Procede-se à entrega de medalha.
O Sr. Presidente - Recebi esse "cuchilio" da Senadora Mirta Rubini,

de fabricação artesanal argentina, e, simbolicamente, quando o
recebemos, temos que dar uma moeda em pagamento, porque diz a
tradição que, quando se dá uma faca, se perde a amizade. Ela não foi
dada, foi comprada. Muito obrigado, Senadora.

Palavras do Cônsul Valdo Amadeo Palmai
Sr. Deputado Irani Barbosa, Presidente da Comissão do

MERCOSUL na Assembléia, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; Exma. Sra. Mirta
Rubini, Presidente da Comissão do MERCOSUL e de Políticas de
Integração Regional da Província de Buenos Aires; Deputados
presentes e convidados, simplesmente gostaria, mais uma vez, de
agradecer a honra de compartilhar com vocês uma cerimônia tão
emotiva, que está demonstrando os laços de amizade cada vez mais
fechados entre dois Estados tão importantes: Minas Gerais, no Brasil,
e a Província de Buenos Aires, na Argentina.

Infelizmente o nome MERCOSUL fala somente de relações
comerciais, o que não é suficiente. O comércio só poderá aumentar, a
integração só poderá ser maior quando as lideranças políticas
puderem realmente estabelecer um relacionamento de amizade muito
maior. E essa estratégia, essa intenção que atualmente as
autoridades políticas argentinas e brasileiras estão tentando
promover. O evento de hoje é mais uma prova do empenho no sentido
de incrementar esse relacionamento político entre os parlamentas de
Minas Gerais e da Argentina.

Agradeço o convite para participar desta honorável Mesa,
congratulo-me com a Senadora Mirta Rubini por tão importante
medalha, recebida do mais importante órgão legislativo do Estado de
Minas Gerais. O Consulado da Argentina agradece esse convite e se
coloca à disposição. Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Presidente

Eu gostaria de dizer à querida Senadora Minta Rubini que a mesma
paixão que move os políticos argentinos também move os políticos
brasileiros. Talvez por termos a mesma descendência - sou
descendente de espanhóis -, tenhamos a mesma fibra de não aceitar
com passividade aquilo que a sociedade, às vezes, nos impõe, os
costumes que ela impõe às pessoas menos favorecidas.

Por isso, aquela paixão que move um político argentino também
move alguns políticos brasileiros, que não se interessam somente em
se fantasiar para aparecer na mídia, ou para algumas pessoas das
nossas elites, com interesses escusos por trás disso, em grande parte
das vezes.

Durante a minha vida pública - V. Exa. tem conhecimento disso, já
estou no meu quinto mandato -, tenho primado por defender questões
absolutamente sérias. Quando fui indicado para a Presidência da
Comissão do MERCOSUL, talvez não imaginassem que pudéssemos
criar laços tão firmes e amistosos como conseguimos com o Uruguai e
principalmente com a Argentina, dado o trabalho da nossa querida
Senadora Minta Rubini e do Secretário Executivo da União de
Parlamentares do MERCOSUL, o nosso querido Gustavo Canteros,
que tem dado tudo de si para criar esse laço de amizade entre a
Argentina e Minas Gerais, principalmente. E temos colhido frutos
grandiosos. Por quê? Minas Gerais também tem uma pessoa muito
importante, que cria e ajuda a firmar esses laços com a Argentina, que
é o Cônsul Valdo Palmai, que não tem medido esforços para criar
eventos e contatos com empresas e políticos de todos os setores da
nossa sociedade com o povo argentino. Os povos argentino e
brasileiro têm um canal de comunicação, que é o Cônsul Valdo
Palmai, que tem se dedicado a isso 24 horas por dia, seja com o
Governo do Estado, seja com a Prefeitura de Belo Horizonte, seja com
todos os canais exportadores e importadores do nosso Estado. Tem
feito tudo que é possível dentro dos parcos recursos disponíveis no
Consulado para essa atividade. Tem feito tudo o que pode e muito
mais. Sou testemunha disso. E quero dizer que a Assembléia
Legislativa vai participar de todos os eventos criados para que seja
feita essa integração do MERCOSUL, por meio da União de
Parlamentares e das Comissões do MERCOSUL, seja da Argentina,
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da Província de Buenos Aires, seja de Minas Gerais. Estamos
trabalhando para isso, e muito, muitas vezes, como V. Exa. tem
observado, tanto com recursos próprios de V. Exa., em Buenos Aires,
como com os nossos, com recursos próprios e com condições nossas,
a despeito de a Assembléia Legislativa ter verba para isso. Não só
pelo boicote criado, às vezes, pela própria Presidência da Casa, para
impedir o crescimento dessas relações, mas pela falta de um Diretor
nesta Casa que tenha o conhecimento da forma de se receber, da
forma de se integrar, como feito por V. Exa. na Argentina. Peço
desculpas, então, porque não temos sabido recebê-los com a
dignidade com que o povo argentino tem recebido todos desta Casa,
naquele parlamento. Ficam as minhas desculpas pessoais em nome
daqueles que não aprenderam a receber nem a respeitar.

ATA DA i sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇOES
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Bené Guedes, Eduardo
Hermeto, Olinto Godinho e Rogério Correia, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bilac Pinto,
Dimas Rodrigues, Elaine Matozinhos, Doutor Viana, Alberto Bejani,
Alencar da Silveira Júnior e Nivaldo Andrade. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os
Srs. Mauro Ribeiro Lopes, Secretário de Estado da Segurança Pública
de Minas Gerais, e José Elcio Montese, Chefe do 6 0 Distrito
Rodoviário Federal do DNER. A Presidência registra a presença dos
Srs. Márcio Barroso Domingues e Marcos Gomes, Secretário Adjunto
e Assessor Jurídico, respectivamente; os Delegados lvete Meio
Braúna e Osmiro Camilo Coelho, todos da Secretaria de Estado da
Segurança Pública. A seguir, comunica que a visita da Comissão ao
Tribunal de Contas será realizada no dia 10 do corrente, às 11 horas.
Após, o Presidente solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda
à leitura dos ofícios recebidos do DER-MG, da Fundação de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, do
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Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -
DEOP-MG -, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social, da Fundação TV Minas Cultural e Educativa - REDEMINAS -,
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG -, da Imprensa Oficial, da Secretaria de Estado da
Educação, e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - HEMOMINAS -, por meio dos quais encaminham
documentação requerida pela CRI. O Presidente informa que os
referidos documentos serão anexados aos autos da CPI, ficando à
disposição de seus membros para consulta. Ato continuo, o Deputado
Antônio Andrade lê o oficio do Sr. José Elcio Montese, Chefe do 61
DRF - DNER, em que justifica sua ausência na reunião, devido à sua
participação no Fórum Mobilidade e Logística para o
Desenvolvimento da Grande Belo Horizonte', patrocinado pela
Sociedade Mineira dos Engenheiros nos dias 7 e 8 de agosto.
Prosseguindo, a Presidência passa a palavra ao Sr. Mauro Ribeiro
Lopes, que faz sua explanação e responde às perguntas formuladas
pelos Deputados Miguel Martini, Rogério Correia e Antônio Andrade.
Após, o Presidente agradece ao convidado pela participação e pelos
valiosos subsídios trazidos à Comissão. Passa-se à discussão e à
votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado
Miguel Martini apresenta requerimentos em que solicita sejam
novamente convidados a prestarem informações sobre os contratos
firmados com a BR Distribuidora S.A. os advogados Fernando Antônio
Santiago Júnior e Luiz Gustavo Rocha Oliveira e o Diretor-Geral do
DER-MG, Flávio Menicucci. Logo após, o Deputado Antônio Andrade
apresenta requerimentos em que solicita seja convidado o ex-Diretor-
Geral da Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais, para discorrer sobre as obras realizadas,
sem licitação, no Palácio das Artes e nos jardins do Palácio da
Liberdade; seja pedida aos titulares das Secretarias de Estado da
Fazenda, da Cultura e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -cópia dos contratos e da justificativa da dispensa
de licitação de obras, na forma do art. 26 da Lei n° 9A44, de 1987; e
seja encaminhado ofício ao Diretor do Hospital João XXIII solicitando
sejam postos à disposição da Comissão ou de sua assessoria
diversos processos, para exame e análise, a serem realizados na
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sede dessa instituição hospitalar em data previamente $
determinada. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. A Presidência esclarece aos Deputados
que o inteiro teor da reunião se encontra registrado nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença do convidado, dos parlamentares e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Andrade - Rogério Correia

- Amilcar Martins.
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE
Às onze horas e trinta minutos do dia nove de agosto de dois mil,

comparece na Sala das Comissões o Deputado Cristiano Canédo,
membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é por ele subscrita. O Presidente informa que a reunião se
destina a discutir a paralisação do atendimento do Núcleo
Odontológico, localizado na Rua Cristal, 78, no Bairro Santa Tereza. A
Presidência convida para tomar assento à mesa os Srs. Abílio dos
Santos Baltazar, Coordenador de Saúde Bucal da Secretaria da
Saúde; José Orleans da Costa, Secretário Adjunto da Secretaria
Municipal da Saúde de Belo Horizonte; Ceila Maria da Silva,
Coordenadora Técnica de Saúde Bucal da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, e Yeda Lúcia do Couto Victor, ex-Assessora Técnica
do Programa de Pacientes Especiais da Secretaria da Saúde. A
seguir, o Presidente passa a palavra ao Sr. José Orleans, que faz sua
exposição apresentando transparências. Prosseguindo, a Presidência
passa a palavra aos convidados, na ordem acima mencionada. Com  a
presença do Deputado Miguel Martini, este assume regimentalmente a
Presidência e justifica a sua ausência no início da reunião. Participa
dos debates, além dos Deputados e dos convidados acima
mencionados, a Sra. Rosângela de Campos, paciente especial e
assessora do Sr. Abílio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
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convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Miguei Martini, Presidente - Pastor George - Dimas Rodrigues.
ATA DA 28 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de

dois mil, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Giycon
Terra Pinto, Djalma Diniz e Maria Olivia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui à Deputada Maria Olivia os Projetos de Lei n°s 557,
725, 777, 783199, 792, 873, 956, 964, 965/2000 e ao Deputado Djalma
Diniz, os Projetos de Lei n°s 976, 982, 983, 986, 1.003, 1.013, 1.020,
1.027 e 1.034/2000. Encerrada a l a Parte dos trabalhos, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 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 n°s 557, 725, 777, 783199, 792, 873, 956, 964,
965/2000 (relatora: Deputada Maria Olivia) e 976, 982, 983, 986,
1.003, 1.013, 1.020, 1.027 e 1.034/2000 (relator: Deputado Djalma
Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis - Djalma Diniz.
ATA DA la REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DO
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesséis de agosto de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Elbe Brandão e Doutor Viana (substituindo este ao
Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do PDT ),
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membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente 'ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a
reunião e informa não haver ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião da Comissão, o qual se destina a eleger o Presidente, o Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. O Presidente determina
a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o
Deputado Doutor Viana para atuar como escrutinador. Apurados os
votos, verifica-se a eleição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva para
Presidente e da Deputada Elbe Brandão 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 Dalmo Ribeiro Silva
assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele
depositada e declara empossada como Vice-Presidente a Deputada
Elbe Brandão. Logo após, o Presidente designa o Deputado Paulo
Piau como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Piau e Ailton Vilela.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de

agosto de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Edson Rezende, Jorge Eduardo de
Oliveira, Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

o aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Deputado
o Edson Rezende apresenta oito requerimentos; nos três primeiros,

pede sejam solicitadas à Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, cópia
dos seguintes documentos: planilhas de custo dos anos de 1998,

o 1999 e 2000, constando os medicamentos produzidos, suas
o respectivas quantidades, insumos e preços individualizados; planilhas

de estocagem dos medicamentos dos anos 1998, 1999 e 2000,
constando seus nomes e suas quantidades; documentos referentes à
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compra do medicamento Didanosina; documentos relativos à Carta
Convite n° 00512000, destinada à contratação de empresa para
desembaraço aduaneiro de materiais, matérias-primas e
equipamentos e que teve como vencedora a empresa Sky Sea
Comércio Exterior Ltda.; no quarto requerimento, pede seja solicitada
à Fundação Renato Azeredo, para análise, cópia de seu estatuto, com
todas as alterações já realizadas; e nos quatro restantes, solicita
sejam ouvidos por esta Comissão os Srs. Marco Antônio Vasconcelos,
assessor de Planejamento e Coordenação da FUNED; Maria Regina
de Resende Santos Fernandes Coelho, servidora da FUNED na área
jurídica; George Alves de Almeida, Coordenador de Zoonose da
Secretaria de Estado da Saúde; Flávio Lúcio da Cruz Gama.
proprietário da Exportadora e Importadora LUBEL Ltda.; e o
Presidente da Fundação Renato Azeredo. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta os seguintes requerimentos: 1 - solicitando
se peça ao Ministro da Saúde que informe a quantidade de
medicamentos à base de Didanosina, com as respectivas
apresentações farmacêuticas e concentrações do princípio ativo,
entregues ao Ministério da Saúde pela FUNJED, nos anos de 1999 e
2000; 2 - seja solicitada á Procuradoria-Geral do Estado cópia do
Parecer n° 11.201, de 25/5/2000, sobre a Dispensa de Licitação n°
00312000, realizada pela FUNED; 3 - sejam solicitadas à FUNED as
seguintes informações, com base nos anos de 1999 e 2000: a
quantidade de matéria-prima adquirida para a produção de
medicamentos à base de Didanosina; quantidade de produto fabricado
à base de Didanosina. com a respectiva apresentação farmacêutica e
concentração do princípio ativo; a quem foram entregues os produtos
descritos; e quando foram entregues os produtos descritos; 4 - seja
solicitado à FUNED que informe, no prazo de 15 dias, com base no
art. 20 da Lei n°1.579, de 1952, a relação de contratos administrativos
decorrentes de processos em que tenha havido a devida licitação, em
quaisquer de suas modalidades, e decorrentes de processos com
dispensa ou inexigibilidade de licitação, firmados pela FUNIED nos
anos de 1998, 1999 e 2000, em forma de planilha, indicando o
fundamento legal da escolha da modalidade de licitação, da dispensa
ou inexigibilidade, conforme o caso, as partes, o objeto, o valor do
contrato, total e mensal (se pagamento parcelado), o prazo do
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contrato (vigência), se há termo aditivo e os números das notas de
empenho para os pagamentos efetivados, além das dotações
orçamentárias de cada um deles. O Deputado Doutor Viana apresenta
requerimento para que sejam solicitadas à FUNED as informações
referentes à coleta de dados que foi elaborada para a celebração do
Contrato de Conservação n° 040-0-99, constando os nomes das
empresas, os preços apresentados e o tipo de serviço oferecido uma
vez que o contrato foi firmado com a MGS Serviços, que, conforme
informações do Sr. Francisco Panadés Rubió, não foi a que ofereceu
o melhor preço. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Presidente esclarece que a finalidade da
reunião é ouvir o depoimento dos Srs. José Elias Miziara, ex-
Coordenador Administrativo; Paulo Vaz Alkmin, Assessor Jurídico;
Meire Tomaino, Coordenadora de Recursos Humanos; e Ana Maria
Rocha Quintão, Presidente da Comissão de Licitação, todos da
FUNED. A Presidência informa que o Sr. José Elias Miziara será
ouvido em outra ocasião, uma vez que enviou fax justificando sua
ausência. O Presidente passa a palavra a cada um dos três
depoentes, que, por sua vez, informam sua qualificação e fazem suas
colocações iniciais. Em seguida, respondem às perguntas formuladas
pelos Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Doutor
Viana. O Sr. Paulo Alkmin faz a entrega de documentos à Presidência,
que os recebe e determina sejam juntados aos autos. O Presidente
informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração dos três depoentes, 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 agosto de 2000.
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro

t Leão - Alberto Bejani.	 -	 -
ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de agosto de
' dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely

Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Alberto Bejani,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e, em
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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 subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o Sr.
Temístocles Marcelos Neto, representante do Sind-Saúde e, em
seguida, presta esclarecimentos sobre o funcionamento das
Comissões Parlamentares de Inquérito. O depoente faz suas
colocações iniciais e, posteriormente, é questionado pelos Deputados
Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarquínio. O depoente
entrega à Comissão documentos referentes à FUNED. O Presidente
os recebe e determina que sejam anexados aos autos. A Presidência
faz a leitura de ofício do Governador Itamar Franco endereçado ao Sr.
Armando Costa, Secretário de Estado da Saúde, a respeito de
contratos de terceirização de mão-de-obra naquela Secretaria, O
Deputado Hely Tarqüínio esclarece que o inteiro teor desta reunião
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração do Sr. Tem ístocles Marcelos
Neto, representante do SINDISAUDE, pelos subsídios prestados à
Comissão, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 30 de agosto, às 9 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Doutor Viana -

Adelmo Carneiro Leão - Rêmolo Aloise.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.521
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 14.521, que dispõe sobre seleção para
contratação por tempo determinado, para exercício de função pública.

Por meio da Mensagem n° 127/2000, S. Exa. encaminhou à
apreciação desta Casa as razões do veto.
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Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do
Regimento Interno, o veto foi distribuído a esta Comissão Especial
para receber parecer.

Fundamentação
O Governador do Estado, alegando razões de interesse público,

opôs veto total à Proposição de Lei n° 14.521, que dispõe sobre
seleção para contratação de pessoal por tempo determinado, para
exercício de função pública.

Em que pese ao posicionamento do Governador, suas razões não
condizem com o projeto, o qual, em seu bojo, preserva os princípios
de ordem pública que justificam, satisfatoriamente, sua plena acolhida.

A nosso ver, não há dúvida de que a proposição trata de situações
excepcionais com o objetivo de estabelecer a igualdade entre os
desiguais, condição que deve prevalecer quando da seleção
competitiva para contratação temporária de pessoal junto à
administração pública.

Precedentes nesse sentido encontram respaldo na Constituição, da
qual resultam leis que priorizam as exceções em prol dos direitos da
família, da criança, do adolescente, do portador de deficiência e do
idoso, entre outros.

Não obstante o art. 3 1 da proposição explicitar o percentual a ser
reservado no concurso aos presidiários e, por isso, ser contestado na
mensagem que encaminhou o veto, informamos que ele guarda
semelhança com o art. 10 da Lei n° 9.504, de 3019197, que estabelece
normas para as eleições, estabelecendo, implicitamente, percentuais
a serem observados por cada partido político em favor das
candidaturas femininas.

Ademais, como se sabe, é de responsabilidade das autoridades
públicas a busca incessante de alternativas que possibilitem atingir o
bem comum, a fim de minimizar os problemas sociais que afligem a
população.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto total à

Proposição de Lei n° 14.521.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Doutor Viana.

PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUIÇÃO N° 28/99

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de 113 dos membros do Poder Legislativo e tendo
como primeiro signatário o Deputado José Braga, a proposta de
emenda à Constituição em análise visa a dar nova redação ao art. 31,
II, da Constituição do Estado.

Aprovada no 1° turno na forma original, a proposta vem a esta
Comissão Especial para receber parecer, em 2 1 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo dar nova redação ao

dispositivo constitucional, com o objetivo de garantir um direito
adquirido do servidor, qual seja o direito à percepção, a titulo de
indenização, das férias-prêmio adquiridas e não gozadas pelo servidor
público que detenha esse direito, quando da sua exoneração por
qualquer motivo.

Com efeito, ratificando nosso posicionamento anterior, entendemos
que o servidor que tem o direito à conversão em espécie das férias-
prêmio não gozadas quando da aposentadoria também deverá tê-lo
quando da exoneração, uma vez que o fato de não ter usufruído
desse beneficio não lhe tira o direito já adquirido.

Finalmente, por motivo de ordem constitucional, impõe-se a
apresentação da Emenda n° 1 na conclusão deste parecer, para
suprimir parte do texto do inciso II do art. 31 a que se refere o art. 11
da proposta, no qual se permite a contagem de tempo em dobro das
férias-prêmio não gozadas para fins de aposentadoria. Isso porque
essa possibilidade foi expressamente vedada pela Constituição
Federal, conforme dispõe o § 10 de seu art. 40, com a redação dada
pelo art. 40 da Emenda à Constituição n° 20, de 1998, que impede a
contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de matéria nova,
visando a emenda tão-somente a adequar a proposição em exame à
Lei Maior e à técnica legislativa.

Pelas razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação da Proposta de Emenda à
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Constituição n° 28199 em 2 0 turno, com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do art. 31 a que se refere o art. 1 1 da Proposta de

Emenda à Constituição n° 28199 a seguinte redação:
"ArL1 0 - ..............................................
'Art.31 - ...........................
II - férias-prêmio, com duração de três meses, adquiridas a cada

período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público do
Estado, admitidas a contagem em dobro das férias prêmio não
gozadas, para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço e
a conversão em espécie, a titulo de indenização, quando da
aposentadoria ou da exoneração de servidor não efetivo ocupante de
cargo em comissão.'."

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
João Leite, Presidente - Doutor Viana, relator - Nivaldo Andrade -

Márcio Kangussu.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°610/99

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias
nas embalagens de leite dos tipos C e B.

Aprovado no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta Comissão a fim de
receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1 1 , c/c o art.
102, Xl, "a".

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende propiciar melhor divulgação do

quadro de vacinas infantis obrigatórias, mediante impressão do
calendário nas embalagens dos leites tipos B e C comercializados noo Estado de Minas Gerais.

Sem dúvida, o escopo do projeto é a redução do risco de doenças e-c outros agravos, notadamente em crianças, o que, por si só, demonstra
sua relevância.

2o

1
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A Comissão de Constituição e Justiça houve por bem apresentar

o Substitutivo n° 1, com vistas a corrigir impropriedades contidas no
texto original e dar-lhe melhor técnica legislativa.

Dessa forma, julgamos procedentes as modificações efetivadas no
projeto, que não necessita de outros reparos por parte desta
Comissão.

Portanto, ratificamos nossa posição expressa no 1 0 turno, que é pela
conveniência e oportunidade da aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto

de Lei n°610/99 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George, relator - Dimas

Rodrigues.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°610/99
Dispõe sobre a impressão obrigatória do calendário de vacinas

infantis nas embalagens de leite dos tipos C e B comercializados no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-A embalagem dos leites tipos C e B vendidos ao consumidor

no comércio varejista do Estado poderá conter o calendário das
vacinas infantis contra poliomelite, difteria, coqueluche, tétano,
tuberculose e sarampo.

Art. 2° - O fornecedor da embalagem do leite poderá abater no
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transporte
interestadual e intermunicipal e de Comunicação - ICMS - 50%
(cinqüenta por cento) do custo da impressão do calendário de vacinas,
até o limite de 1% (um por cento) do recolhimento mensal do tributo.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo informar ao fornecedor da
embalagem o calendário atualizado para aplicação das vacinas
previstas no art. 1 0 desta lei, bem como fiscalizar a regularidade de
sua impressão.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6 1 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°615/99
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em pauta institui a

obrigatoriedade da realização de exames de prevenção do câncer de
próstata nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem a
proposição ao exame desta Comissão no 2 0 turno, nos termos do art.
189, § 1 1 , do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Por ser uma doença com localizações e aspectos clinico-patológicos

múltiplos, o câncer não possui sintomas ou sinais que permitam
facilmente a sua detecção. Dai resulta, em grande parte, a dificuldade
de seu diagnóstico.

Por essa razão, tornam-se necessários o desenvolvimento e a
prática de estratégias que permitam um controle mais amplo e efetivo
da doença, que é um problema de saúde pública, tendo em vista o
seu alto coeficiente de mortalidade.

Dada a magnitude da questão, é necessária uma ação do poder
público a fim de conter o avanço da doença, por meio de seu
diagnóstico precoce e tratamento, procedimentos esses hoje
considerados os mais eficazes para o seu controle, segundo a
literatura médica.

O projeto de lei em exame constitui uma iniciativa louvável que
norteia a conduta do Estado para os procedimentos preventivos
possíveis, no caso do câncer. O Substitutivo n° 1 ampliou a proposta
original do autor, tornando a proposição adequada à real necessidade
da população. Por essas razões, consideramo-la oportuna e
necessária.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

n°615/99 na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George, relator - Dimas
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Rodrigues.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°615/99

Dispõe sobre o tratamento e o diagnóstico precoce do câncer.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado manterá, observada a sua competência no

do Sistema único de Saúde - SUS-, as condições necessárias
realização do tratamento e do diagnóstico precoce do câncer.

Art. 20 - Com base no disposto no art. 1 1 desta lei, o

âmbito
para a

Estado
assegurará:

- tratamento cirúrgico curativo ao paciente portador de câncer,
quando indicado;

II - tratamento medicamentoso ao paciente comprovadamente
portador da doença;

- acompanhamento psicológico e assistência social a todos os
pacientes;

IV - indicação de unidade de referência para
crianças e adolescentes portadores da doença;

V - realização de ações de diagnóstico precoce
incluam:

atendimento de

e curativas, que

a) disseminação da informação sobre a doença, por meio de
campanhas educativas divulgadas na mídia;

b) exames preventivos de rotina, exames laboratoriais e exames
complementares;

c) práticas que garantam educação continuada, orientação de
profissionais de saúde e de multiplicadores de informação.

Art. 31 - As unidades de saúde e os laboratórios responsáveis pelo
diagnóstico e pelo tratamento enviarão ao órgão estadual competente
os dados necessários ao controle epidemiológico dos casos
atendidos.

Art. 40 - Os postos de atendimento encaminharão agentes de saúde
à residência do podador da doença que interromper o
acompanhamento médico e cuja moradia esteja situada na área de
abrangência da unidade.

Art. 51 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de:

- recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Saúde;
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II - recursos transferidos por meio de convênios firmados com 1

órgãos federais;
III - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou

privadas, nacionais e estrangeiras;
IV - outras fontes.
Art. 61 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário-

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE [El N°
1.125/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A proposição foi publicada em 81712000 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão, à qual compete examiná-la, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102. III, "a", do Regimento Interno, isto é, sob os
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da

Lei n° 12.972, de 2717198, especificamente do seu art. 1 0 , que impõe a
comprovação dos seguintes requisitos para que a entidade possa ser
declarada de utilidade pública estadual: haver adquirido personalidade
jurídica; estar em funcionamento há mais de dois anos; não serem os
cargos de sua direção remunerados e seus diretores serem pessoas
idôneas.1	Tendo em mente tais exigências e procedendo à leitura da

t documentação que compõe o processo, inferimos que a entidade
cumpriu fielmente as exigências legais para a consecução de tal fim.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constituciona[idade

g e legalidade do Projeto de Lei n°1.125/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.

a	Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Doutor
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Viana - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N O S 1, 2, E 3 AO PROJETO DE
LEI N°46/99

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei n° 46/99, desarquivado a pedido do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, nos termos do art. 232, XXXII, cria o Conselho
Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências.

Publicado, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que perdeu prazo para emitir parecer. Com  base no art. 140
do Regimento Interno, o autor requereu a remessa do projeto à
Comissão de Saúde, que apresentou o Substitutivo n° 1.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas
n os 1, 2 e 3 ao Substitutivo n° 1. Cabe, agora, a esta Comissão emitir
parecer sobre as emendas, nos termos do art. 188, § 2 0, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O exame das três emendas apresentadas ao Substitutivo n° 1 revela

a preocupação do autor em aprimorar o texto.
As alterações propostas tornam mais específica a descrição das

competências do Conselho Estadual de Saneamento Básico:
substituem-se as expressões "apreciar" por "apreciar e aprovar" (art.
2°, 1) e "proposta de orçamento anual" por 'proposta de projeto de lei
do orçamento anual" (art. 20 , V).

Ao inciso VI do art. 20 , também se dá uma redação que particulariza
atribuição do CESB, pois substitui-se a expressão "decidir sobre a
alocação de recursos financeiros" por "estabelecer as prioridades na
alocação de recursos financeiros".

A alteração mais significativa é a proposta pela Emenda n° 1.
Suprime-se a menção à data prevista para a apresentação do projeto
de lei que disporá sobre o Plano Estadual de Saneamento Básico.
Essa mudança confere maior grau de discricionariedade ao Poder
Executivo, que terá mais tempo para examinar a realidade do setor de
saneamento e apresentar um projeto que melhor atenda às demandas
sociais.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação das Emendas n o

s 1, 2 e 3 ao
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Substitutivo n o 1 ao Projeto de Lei n°46/99.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Pastor

Geo rge -

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 29/8/2000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra
Maria do Carmo Thomaz Madureira, ocorrido em 26/8/2000, em
Córregos, Distrito de Conceição do Mato Dentro- (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr.
Mariano Pires Pontes, ocorrido em 20/8/2000, em Coronel Fabriciano
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Noêmia
Rodrigues Andrade, ocorrido em 271812000, em Tocos do Moji. (-
Ciente. Oficie-se.)
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