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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 107 REUNIAO ESPECIAL, EM 20/10/2000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Destinacao da reunião - Execucão do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Sávio Souza Cruz - Palavras do Frei Hilário Meekes - Apresentaçao musical -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Agostinho PatrUs - Amilcar Martins - Eduardo Brandão - Maria

Olivia - Sávio Souza Cruz.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl5min, declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2aSecret6ria 'ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa o Exmo.
Sr. Deputado Sãvio Souza Cruz, LIder do Governo nesta Casa e autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade, representando o
Governador do Estado; o Revmo. Sr. Frei Hilãrio Meekes, Diretor do Colegio
Santo Antonio; e as Exmos. Srs. Olavo Sérgio Campos, Coordenador-Geral
do Colégio Santo Antonio; e o Coronet Paulo Rubens Pereira Diniz,
representando a Associação Comerciat de Minas Gerais.

Destinaçao da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Santo

Antonio pelo transcurso de seu 50° aniversário de fundaçao.
Execuçao do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida Os presentes a ouvir a Hino
Nacional.

- Procede-se a execucao do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Sãvio Souza Cruz

Exmo. Sr. Deputado José Braga, 1 0 Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, representando a Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto; Revmo. Sr. Frei Hilãrio Meekes, Diretor do Colegio Santo Antonio;

I
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Mas a tarefa de consoiidação do Coléglo não se deveu somente a correta

direção dos freis franciscanos. A ela velo se somar a ação de colaboradores
preciosos, muitos deles dedicando parte substancial de sua vida a do
educandário, a que, comprovando a existência de urna possivel afinidade
entre o ensinamento franciscano e o espirito mineiro, serviram corn zelo e
corn amor.

Muitos são os nomes que mereceriam, nesse contexto, ser lernbrados. Na
impossibilidade de dizê-los a todos, a todos homenageho na figura prestimosa
de D. Eny, ha 41 anos pertencente ao Colegio, na da cantineira Pedra, que jã
serviu a muitas turmas de alunos, e na dos professores Frei Feliciano, Frei
Jaime, Frei Guilherme, Mourão, Mozart, Kafunga, Leo, Tacão, Terezinha e
Fichi'nha, os quais tiveram individualmente no Colegio Santo AntOnio o palco
de uma atuação pedagogica de extensão maior que a do espaco de duas
longas décadas.

Apresento minha hornenagern também ao Prof. José dos Prazeres, nosso
"Prazeirão", urn dos fundadores do Coiégio e que se faz presente.

Petas rnãos dessa equipe dedicada passaram, nos 50 anos ja vencidos,
cerca de 20 mil alunos, a maioria natural de Belo Horizonte, mas muitos deles
originarios de outras cidades minehras e ate de outros Estados.

Esse alto nUmero de alunos e a diversidade de sua origem ja bastariam
para comprovar o eievado alcance da atuaçao do Cotégio Santo AntOnio.

Tais indices, no entanto, não são os ünicos. Também comprova o alcance
da atuação do Colegio o sucesso obtido por seus alunos nos estudos
subsequentes, urna vez que esses aiunos não raro passararn a fazer parte
dasmeihores universidades do Pals. E especialmente o comprova 0 sucesso
obtido por eles, anos rnais tarde, no exercicio de sua vida profissional,
quando vieram a se distinguir quase sempre pela aprimorada formação
técnica e pelo exercicio dos valores franciscanos, que, assimilados, fazem
das pessoas seres rnelhores e mais comptetos.

São 3 mil os alunos hoje atendidos pelo Coleglo Santo AntOnio. Como Os
de ontem, enchem de vozes e de esperanças o espaço cinquentenário, que
pertenceu, em muitos casos, em época anterior, a seus pais ou a familiares
mais antigos. Comprovam, na sua exuberãncia juvenii, que as instituicOes
somam as histórias individuais dos homens, mas ultrapassarn a
transitoriedade que e prOpria delas e, perenes, a elas sobrevivem.

As instituiçOes, e verdade, não são como os hornens. Mas os hornens, de
outro anguto, não são eles proprios corno as instituiçOes. Para estas, o tempo
é realmente consolidação, mas e simuttanearnente simples horizontalidade,
cronologia, sucessão exterior de fatos, alinhamento progressivo de
presenças. Para os homens, no entanto, a vida supOe verticalização,
densidade interior, sensibitidade, de tal sorte que o vivido não se esgota no

limo. Sr. Dr. Olavo Sergio Campos - Kafunga -, Coordenador-Geral dp
Colégio Santo Antonio; Exmo. Sr. Gel. Paulo RubenS Pereira Dniz, que aqui
representa a AssociacãO Comercial de Minas Gerais; amigos da familia do
Coiégio Santo Antonio. As instituicôeS não são como os homens. Somente
para estes a vida sobre a terra e prazo delimitado no tempo. Para aquelas o
tempo é fator de consolidacãO, de tal sorte que elas se tornam mais vivas,
mais nitidas, mais tortes quanto mais tenham vencido a fugaz poeira dos
dias, que a nossa necessidade extrerna de catalogacão convenciOnOU
amontoar em anos, em decàdas, em séculos, em milénios.

Nos seus 50 anos, o Colégio Santo AntOnio está apenaS no seu primeiro

viço. E ainda uma crianca na aragem da primeira manhã. Mas de tal forma se
apresenta consolidado e vigoroso, ja neste aivorecer, que faz prever a
desenvoitura corn que cumprirã a sua destinacãO de permanência e corn que
acompanhará, ao pé de nossas serras, a formacão de geracOes sucessivas
de jovens estudantes.

Retrocedendo no tempo a procura da origem deste vigor, encontramos a
chegada dos freis franciscanos holandeses ao Brasil no ano de 1900,
exatamente ha um século.

Os freis franciscanoS holandeseS, pouco depois de sua chegada ao Brash,
instalaram em São João del-Rei o Ginásio Santo AntOnio. Decidiram, muitos
anos depois, transteri-lo para Belo Horizonte.

A transferéncia deveu-Se a sábia percepcão de Frei Bertrando e de seus
contempOrãneos de que cabia estabelecer uma casa franciscana na Capital
mineira, que viesse a favorecer o contato de seus alunos corn as escolas
superiores, o seu ingresso nas universidades, o cumprimento de suas
obrigacOes civis e a ampliacãO de seus horizontes de inforrnacão e de

cuitura.
Era o ano de 1950, e o Ginãsio recebeu, em Belo Horizonte, a

denomiflacãO de Colégio Santo AntOnio.
Mantendo a inspiracãO de São Francisco de Assis, a que viera aliar-se a de

Santo AntOnio de Pádua, o Colegio estabeleceU-se em ponto aquela epoca
tranqUilo, em instaiacôeS simples, apenas adaptadas a seu funcionamento. E
no mesmo local ate hoje permaflece, conservando, a despeito de outras
adaptacOes, a marca indelével da simplicidade, que tao bern evoca as iiçoes'
de desprendimento, nascidas nas suaves colinas de Assis e que para Ca
migraram corn a operosa presenca da comunidade dos freis hotandeseS.

Na direcão do Colégio, ao pioneiro Frei Bertrando ucedeu Frei Xisto, e a
este sucederam os Freis Felix, Eduardo, Humbertiflo, Geraldo, Aristides e
pari6 a qüemveio suceder Frei Hilário, atual Diretor, que recebe nesta noite,

enagem do povo de Minas, também enderecada a'por seu intermédio, a hom 
cada urn de seus brilhanteS predecesSoreS.
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fugidiO momenta que a acalheu, mas sobrevive nos arquivos da memOria,t
guardando, a revelia da passagem dos anos, a largo espectro das emoçOes
de que originalmente se tenha revestido.

Assirn e que cada pessoa e canvidada, a qualquer inesperado pretexta, a
revisitar em lembrança gestos, palavras, cenários, fatos que ficararn para
trâs. As imagens recuperadas, ja desprendidas das circunstâncias que
tiveram, já nãa sofrem mais as oscilaçaes das presenças vivas que par vezes
podem Ihe ter recusada a sua solidariedade. Depuradas, transformam-se em
parte da Iembrança e tarnam indistintos as limites entre quem cada urn fai e
quem haje é.

Assim, para as que foram alunas do Calégia Santa Antonio e, ainda, para
as que tiveram a privilegia de ali atuar coma profissianais, a Colegia Santo
AntOnia é parte de inefáveis referéncias, que passaram a canstituir moldura
de sua vida. Para as que par ali passararn, a Colegio Santa Antônia é
sinOnirna de chão, de risos, de vazes, de semblantes, de figuras que nãa se
perderam, mas que ressoam sempre nas fundas paredes de cada urn. Os
que para trãs deixaram a Calegia SantbAntOnia, em verdade, nãa a
deiXaram, mas a trauxeram cansiga, assegurando que de fato estão para
sempre vinculadas àquele espaça de onde supunham, aa fim do curso, que
se tivessem despedido. Senda eu urn desses, que traga dentra de mim, coma
ex-aluna e professor licenciado, a grata imagern do Calegia Santa Antonio,
volta haje âquele espaça veneranda de ande em meu caraçãa nunca sal,
visita enternecido saas, pãtias, carredares, absarva de nova de sua paz,
caiha de suas sementes de esperança e, junta da hamenagem que haje Ihe e
prestada por esta Casa representativa do pavo mineiro, a ele destina,
comovida, a oraçaa pessaal de minha gratidaa, a de minha saudade e a de
meu funda e imarredouro amar.

Palavras do Frei Hilária Meekes
Exma. Sr. Deputada José Braga, 10 Vice-Presidente da Assembléla

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando a Presidente desta
Casa, Deputada Anderson Adauta; Deputado e amigo Deputado Sávio Souza
Cruz, Lider do Governa nesta Casa, autar do requerimenta que deu origem a
esta salenidade, representando a Governador do Estada de Minas Gerais,
Dr. ltamar Franca; Olavo "Kafunga", Caordenadar-Geral do Colegio Santo
AntOnio; Cel. Paula Rubens Pereira Diniz - cam muita alegria também
cumprimentamos a ex-aluna do Colégia Santa Antonio -, representando aqui

Associacão Cornercial de Minas Gerais; demais pessoas presentes, trouxe
a minha fala par escrita. Acantece que tudo que escrevi a Sãvia já falou. Ou
quase tuda. Não é brincadeira. Mesma assim, you falar urn pauquinho.
primeira, a que não tern nada que ver cam a texta; vim, de propOsita, a rigor,
.'estida de fráde. Vim de frade para hamenagear as antigos freis. Queria falar

urn pauca mais que Sãvia justamente sabre a cameço do Calegia Santa
Antonio aqul, em Bela Horizonte. Ele começou em 1950, you começar em
1949.

Vou cameçar em 1949, mas faca questão de usar a minha farda oficial de
franciscana, para hamenagear a turma do cameça, porque tados andavam
assim. Nos seis anos de &ão João del-Rei, sO andava de farda, de sandálias,
corn as cabelos raspadas. Perdi as cabelos par causa do sal, que quelmava
as raizes. Mas era uma farda de honra, um hábita franciscano.

Vau falar urn pauca sabre essa histOria. Ontem me falararn uma frase:
"homenagear e historiar". Então, toda homenagem é uma volta a histôria.
Valtar corn gratidão e admiração e a que quero fazer haje para vocés. Vau
contar-Ihes coma foi a inicia do Colégio Santa AntOnio em Bela Horizonte.

Estarnos em abril de 1949, na sala principal do conventa do Colégia São
Joãa del-Rei, numa reuniãa entre a Governa da Provincia Franciscana e
todas as Freis ligadas a educaçãa. 0 assunto era a transferéncia do curso
colegial do famasa e tradicional Calegio Santa Antonio de São Jaãa del-Rei
para Bela Horizonte.

Os mativas dessa mudança foram, mais au menas, citados pela Deputada
Sãvia, que as retirau da circular que fai enviada, em navembra de 1949, a
tadas as pais dos alunas do calegia de Sãa Jaãa del-Rei e aas dos autras
trés calegias fransciscanas em Minas Gerais - de Muzambinha, de TeOfila
OtOni e de Parâ de Minas. 0 Diretar do calégia de São Jaãa del-Rei tamau a
iniciativa. Como a Deputada Sávia disse, temas que pensar no futura. Na
épaca, estavam verificanda que muitas alunas do 30 ana, em São Jaãa del-
Rei, mesmo havenda a cursa colegial, ja estavam inda para Bela Horizonte,
parque as possibilidades seriam melhares.

O mativa da mudanca era criar possibilidades para as alunos dos quatra
calégias franciscanas cantinuarern as estudos na parte colegial do nova
Calégia Santo AntOnio, que seria cansiderada camo prolangamenta natural e
arganica dos quatra calegias jã existentes. Coma a Deputado Sàvio disse,
havia também a objetiva de criar melhores condiçOes para as javens
estudantes, em cantata corn a arnbiente universitéria, se prepararem para a
futuro universitária, futura profissional, mas em ambiente franciscano, numa
educaçaa cristã e competente na parte acadêmica, em todos as sentidas. A
Ultima razãa era criar a possibilidade tranquila de as alunas cumprirem cam
as obrigacOes do serviça militar, par meio do CPOR, na Capital. Os alunas
desejavam frequentar a colégio e fazer a CPOR. Esses foram as trés mativos
fundamentais para mudarem.

A pauta desta reuniãa tern algumas coisas curiasas e interessantes, pela
menos para mim. Primeira, fai pediu-se a aprovacãa do plana para a nova
calegia ao Arcebispa Darn AntOnio Cabral. Havia a medo de que nãa
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concordasse. Mas ele concordou plenamente. Segundo, foi dificil procurar o
lugar ideal para o colegio. Varnos voltar ainda urn pouco nisso.

Outro ponto interessante fol o receio de alguns confrades quanto a
concorrência proveniente da construçao de urn enorme coleglo pelos lrrnãos
Maristas. 0 receio fol julgado infundado pela maioria. A Capital mineira,
certamente, comportaria mais colegios, e a concorréncia poderia muito bern
obrigar Os Freis a investir, cada vez mais, na qualidade educativa do novo
projeto educacional. A concorrência as obrigaria a trabaihar mais, a caprichar
mais, a ser meihores.

Alguns confrades receavam, também, a irninente reforma do ensino
secundãrio. 0 receio foi descartado corn o argumento lacônico de que
ninguém sabia quando nem coma seriam introduzidas as tais reformas,
menos ainda, coma e quando as mudanças seriam feitas.

A malor dificuldade foi encontrar a lugar ideal. E interessante ver como issa
foi colocado na ata da reuniãa: que o lugar fosse "perto do centro da cidade,
corn condução fàcil - de preferencia, urn bonde so -; que não ficasse distante
da futura cidade universitaria; que a terrena não fosse caro, tendo em vista a
construçâo futura também do internato e semi-internato, e que a quinta parte
do corpo docente do colegio consistisse de freis franciscanos".

A escalha do lugar ideal virau urna novela. 0 que se julgava simples
tornou-se complicado. Havia pressa para cameçar. A decisão foi tomada em
14/7/49, e queriam começr em 1 013150. 0 tempo era curto.

Dois Freis foram indicados para procurar o lugar: Frei Bertrando, futuro
Diretor do colégio, e Frei Zacarias, Vigàrio do Carlos Prates, que conhecia
muito bern a cidade. Vasculharam a cidade em todas as direçoes, visitaram
mais de 50 lugares. Sempre faltava alguma coisa, e surgia outro senão.

Farnoso nessa busca ficou o lugar certo e especial que encontraram: o
EdifIcio Campolina, na Avenida Santos Dumont. Preenchia todas as
condiçöes'necessãrias, mas, depais, descobriram que ficava perto da zona
meretricia. Desistiram.

Jà era outubro, e nada ainda havia sido decidido sobre a lugar, ate que, em
27/10/49, foram reiniciadas as negociacoes corn a familia Rezende Costa, as
quais foram bem-sucedidas: cornprou-se a casa na Rua Pernambuco, 880,
onde fica agora a Colégio Santo Antonio.

A escritura foi lavrada em 23/11/49. Logo em seguida, a colegio começou a
ser constru [do, e sO tinham trés meses para constru i-to. Pouco tempo, porque
as aulas iarn começar em 10 de marco.

Mas, durante esse tempo, começaram a chegar Os protestas,
especialmente de São João del-Rei. Deveria ter trazido a lista de pessoas
famosas estou vendo a Tonico, seu pal assinou e outras pessoas
importantes daquela cidade que gostavam e vibravam como ColegioSanto

AntOnio achavam urn desaforo as Freis sairem de là. Também havia
pratestos de outros lugares. Par que vaces estão sainda de Muzambinho, de
São João del-Rei, de Parã de Minas? Tudo bern, e uma carta bonita que as
pals escreveram e publicaram no jamal.

0 Frei Norberto, que era Diretor e ainda estava trabalhando em São João
del-Rei, ficou devendo a resposta. Quatro dias depois do protesto dos pals e
das pessoas importantes da cidade, ele deu a respasta, citando as mesmos
argurnentos: concentrar a pessoal num colegia sO. Cada colégia ia ceder o
rnelhor professor que tinha para corneçar a nova calegia em Bela Horizonte,
que ia preparar para a universidade.

0 argumenta também repetia a possibilidade do CPOR e a contata corn
outras escalas e futuras universidades. Interessante e que ele terrnina seu
argurnenta falando que as Freis tinham pesado corn rnuita consciência todos
as argumentas dos pais. Tambérn tinharn pesada corn muita consciéncia as
sacrifIcios e as perdas da saida do Calegia Santa AntOnio de São João del-
Rei. Mas as Freis acharam que as vantagens, assim mesrno, seriam bern
maiares. E, assim, mudaram. E a histOria mostrau que a Frei Bertrando tinha
razãa e visãa. A histOria mastra isso.

A construção do "predinha" do colegia começou no quintal da casa que
campraram, onde agora é a Secretaria e a casa dos Freis, e a convento
atrás. Começaram cam quatra salas. E tudo rnuito simples. Eles sO tinham
trés meses para construir, mas deu para começar e, no fim do ana, hauve a
primeira formatura, e nãa havia igreja ainda; acanteceu na Igreja da Boa
Viagern, a Frei Bertrando celebrando. Foi uma beleza.

E agora, onde arranjar dinheiro para continuar a construir? Alias, a dinheiro
sernpre fol a problema. Esses trés Freis, no cameço, ate passaram fame. Era
urna luta para arranjar dinheiro e canseguir cumprir as exigéncias legais de
carneçar urn colegia nova.

Ate certa panto, e uma histOria interessante: urn Frei que não tinha nada
corn a calegia (là, nãa se recebiarn hOspedes, porque nao cabia ninguém
mais na casa) chegau e ficou hospedada so para alrnoçar, não tinha coma
dormir là. Erarn seis numa casa sO, e a sala major era a capela. 0 Frei que
veio de fora tinha trinta cantos nas mãas. E isso era muita dinheiro. Estavarn
devendo a todo a mundo e "dobraram" a Frei - empreste-nos esses trinta
cantos, par urn ano sO. Ele ernprestou. Esse dinheiro era para construir a
capela do convento das irmãs, na Rua Santa Rita Durãa. E convencerarn a
hOspede, dizendo: as irrnãs vãa esperar rnais, jà esperaram tanto... Então,
ete cedeu.

De tanta preocupaçãa, Frei Bertrando também ganhau apelido. Nos
cadernos do convento,-diziam que, de vez em quando, Frei Bertrando parecia
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urn Ieão rugindo, de tao tenso e preocupado; parecia urn leão preso. Então,
demorava demais a chegar a dinheiro e a aprovacão. Mas, graças a Deus,
tudo chegou. Aos 27 de fevereiro, chegou a documentaçao para que
começássernos no dia 10 de marco, ou seja, dois dias antes. Realmente, é
para se ficar quase histérico. 0 Frei estava uma pilha de nervos: "Temos de
começar, e não temos documentos; se vier urn fiscal, estaremos fritos". Mas
tivernos sorte. Jã citei Frei Zacarias, que foi atrás do Governador Milton
Campos, de quem era amigo. E o Governador mandou urn representante
especial ao Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, o qual acelerou toda a
papelada, que chegou na Ultima hora. Mas, se não fosse o Zacarias falar corn
o Governador, também dana "zebra".

Ainda gostaria de falar muitas coisas sobre as fundadores e Os outros
professores, mas ja não é necessãrio, pois o Sávio falou. Mas, para mirn,
esse primeiro ano da histOria do colégio é alga tao bonito, que precisariamos
citar alguns nomes. A coisa é biblica, é evangélica; algo que comeca assim
tern de dar certo. Jesus diz que uma casa construlda sobre uma rocha está
bern construida; pode aguentar tempestades, chuvas, enchentes... Acho que
o Colegio Santo AntOnio foi construido sobre a rocha do trabaiho dos seus
prirneiros fundadores. Vocés não conhecem todos, mas you citar alguns:
Freis Bertrando; Pedro; Humbertino, que era alemão, brasileiro, holandés,
tudo misturado; Humberto e Norberto. Depois, ternos os fundadores leigos:
Mauro Mourão, Fichinha; o farnoso Mauro Vilela; Mozart Dolabella; José dos
Prazeres, que está aqui e era urn dos mais conhecidos. Se continuar falando,
ainda terei mu itos nomes.

Como faltam sO 7 minutos para o casarnento, you deixar a histOria de lado.
Ainda queria falar muitas coisas sobre Os que vieram, mas you citar SO OS

nornes: Aristides, pessoa inesquecivel, que, corn 15 anos na escola, deixou
sua marca; Jaime, caladão, fechadão, mas gente boa dernais - tinha urn
coração de ouro, mas não podia mostrar; Feliciano, "cobrão" da Fisica; Prof.
Leo, grande coordenador; Diva, mestre em Matemática; as duas Terezinhas,
a de HistOria e a de Portugues, mas ambas fizeram histôria no colegio. Ainda
ha muitos nomes, mas tenho de parar.

Vou ericerrar corn duas frases farnosas, que gosto muito de citar. A
primeira, que ja citei mil vezes e coloquei em uma circular que mandei aos
pais, e de Dag Harnmerskjold: "A tout ce qui est passe, merci! A tout ce qui
vièndrá, oui!". Gosto demais dessa frase. Por tudo que Se passou, obrigado.
Por tudo qie se passounesses 50 anos, Deus, muito obrigado. Mas nào
apenas DeUs, que trabaiha sempre por meio das pessoas: obrigado a todos
que derarn seu tempo, energia ou trabaiho; aos pais que confiaram nos Freis
e nos professores; aos alunos, que são 0 Colegio. "A tout ce qui viendra,
oui!". E tudo o que ainda està para chegar pode contar conosco. E assim que

se olha para o futuro: corn garra, esperança e confiança nas pessoas que
vao trabalhar e em Deus.

A frase final é do prOprio Frei Bertrando. Sàvio e quern deveria té-la citado,
pois e de seu tempo - nunca vivi corn Frei Bertrando. Mas acho que Sávio
tarnbérn não; ele não é tao velho assim.

Frei Bertrando citava sempre uma frase: "A vida é bela; Deus e grande! No
fim, dé tudo certo". Puxa vida, que conviccao corn essa vida bela! E é
mesmo. E preciso admirar a vida, "curtir" a vida, agradecer a vida. E o melhor
bern que ternos, é o major dom que recebemos de Deus. Ele vibrava corn a
vida. Mas pensarn vocés que ele morreu de velho? Não, ele rnorreu de infarto
fulminante, corn menos de 50 anos, de tantas preocupacaes. Mas a vida é
beta, e Deus é grande. Podemos contar corn Deus sempre, porque, no fim,
dá tudo certo.

Quero terminar agradecendo e repetindo a frase de Jesus: "A casa
construida numa rocha é uma casa bern construida". E a rocha é a garra das
pessoas, o esforço, a confianca das pessoas nelas mesmas e em Deus.
Muito obrigado pela atençao e desculpern-me, porque tenho que fazer urn
casamento agora. 0 noivo deve estar pensando que a Frei esté dando o
bob. Muito obrigado de coração e espero que a Sávio me represente pebo
resto da reunião.

Apresentaçao Musical
0 Sr. Presidente - A Presidência convida as presentes a ouvir a

apresentação do Coral do Colegio Santo AntOnio, sob a regéncia da
maestrina Sueli Lauar.

- Procede-se a apresentacao do coral.
Entrega de Placa

0 Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Sr. Olavo
Sergio Campos, Coordenador-Geral do Colegia Santo AntOnio, uma placa
alusiva a esta homenagern, corn as seguintes dizeres. (-Lé:)

"Ao Colégio Santo AntOnio, obra maior da comunidade franciscana no
campo educacional, a homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais na comemoracao dos seus 50 anos de atividades em Bela
Horizonte. Belo Horizonte, 20 de outubra de 2000. Deputado Anderson
Adauto, Presidente."

- Procede-se a entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Cornponentes da Mesa, senhoras e senhores, coube-me a honra de
presidir esta sessão, em substituiçao ao Deputado Anderson Adauto.
Manifesto, inicialmente, minha alegria, p or diyersos matiyos. Prirneiro, pela
aventura de poder estar presidindo em nome do povo de Minas Gerais, que
representarnos nesta Casa. Segundo, pela importäncia desta hornenagem,
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dada a significãncja desse educandário na histôrja da educaçao mineira e
deste Pals. E - par que nãa dizer? - par alegria de estar aqui, já que, par essa
canlunidade também passou minha fliha, Ana Flãvia, que fai aluna desse
educandéria

São Francisco de Assis, a fundadar da Ordem que leva seu name, adatau a
letra tau, dos alfabetos hebraica e grego, como sImbola de sua respasta aa
chamada divino para criar uma saciedade nova, baseada na justiça e na paz
Sob a signo do tau, a Congregaçãa se expandju pelo munda aa longo dos
SéCulos, em trabaiho de catequese e de formaçaa das novas geraçOes. Poisem razãa da obra educacianal é que estamas homenageando a tau
franciscana ao enseja dos 50 anas do Colegia Santa AntOnio em Bela
Harizante

Nãa padernos dizer, em sa cansciência, que a Brasil alcançou a ideal do
mIstica de Assis. Somos uma saciedade nova, mas não somos uma
SaCiedade justa e pacifica. As desigualdades e a vioténcia são a tOnica em
flOSSOS dias. E, ao combate-las, é que aquilatarnas coma é impartante para
nOs a cantribuicaa de educadares coma ös discIpulos de São Francisco e de
educafldários coma a Colegio Santo AntOnio.

Já no tempo de nossos avôs, a Calégia Santo AntOnio de São João del-Reiera referencial de excelência didática. Muitos dos lurninares da Histôria
Republicana ali campletaram seus estudos secundários e ostentavarn

essa referenda em seus curricu p os Afinal, ter passado pelo
Santo Antonio era atestada de preparação que as capacitava a alcar grandes
voaS na vida nacianal.

Tran sferindo parte de sua grade de cursos para Bela Horizonte, a Colegio
perseverou na alta qualidade didãtica. São 50 anos desde que se instalou no
trad jcianal Bairro dos Funcionárjos Durante esse tempo, as ruas tranqUilasda Vizi nhanca viram passar sucessivas geraçoes de alunos. Hoje, se a
panorama mudou, corn a trânsito intenso, continua o desfile da rnocidade
estudiosa prova de que a Colegia prossegue cam sua obra inestimável.0 companhèjro Deputado Sávio Souza Cruz foi autar da iniciativa que deu
arigem a esta reunjão Ao faze-b, tinha e tern conhecimento de causa, comaex-aluno e ex-professor do Calegio. Ao integrar tanto a corpo discente comaa dOcente, viveu a rica experiéncia de aprender par mãos hábeis e ensinar
mediante diretrizes sObidas.
A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais - e sem falsa

modéstia que a afirrnamos - tern feito sua parte na ãréa da educação. 0
parlamento rnineiro tern sida, tradicianalmente , fonte de legislaçao especIfica,
que colaca nossaEstada na vanguarda do ensina. Reconhecer a mérito de
nossas instituicoes educacionais complementa a trabalho legislativo. E nisso
que hoje estarnos èménhados: em name do povo mineiro, apresentamos
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aos dirigentes, professores, funcionãrios e alunos do Colegia Santa
AntOnio as nossas felicitaçOes pelos 50 anos de boa presença em Bela
Horizonte. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimentos as

autaridades e aos demais convidados pela hanrasa presenca e, cumprida a
objetivo da canvacaçãa, encerra a reuniãa, convocando as Deputados para a
reunião especial de segunda-feira, dia 23, as 20 horas, nos termos do edital
de convacaçãa. Levanta-se a reuniãa. 	 -

ATA DA l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDIcAçA0 DO DIRETOR-GERAL DO

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
As dez haras do dia trinta de agasto de dais mil, comparecem na Sala das

CamissOes as Deputados Dalrna Ribeiro Silva, Paulo Piau e AIIton Vilela,
membros da supracitada Comissãa. Havenda nümera regimental, a
Presidente, Deputada Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em
virtude da apravaçãa de requerimento do Deputada Ailton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada par aprovada e subscrita
pebas membros da Comissão presentes. 0 Presidente registra a presença do
Deputada Alberta Pinto Coelho e informa que a reuniãa se destina a
Proceder a argUiçao püblica do Sr. José Luciano Pereira, indicada para
Dretor-Geral do Instituto Estadual de Fborestas - IEF -, e, se possiveL
apreciar a parecer do relator. 0 Deputada Dalma Ribeira Silva convida a Sr.
José Luciano Pereira a tomar assento a mesa e lembra aos presentes que a
arguição püblica se faz necessária, conforme a disposto no art. 62, inciso
XXIII, alinea "d", da Canstituição do Estada, de acordo corn a redaçãa dada
pela Emenda a Constituicão n° 26. A seguir, a Presidéncia passa a palavra
aa,relator, Deputado Paulo Piau; este inicia a argUição do Sr. José Luciano
Pereira, que e sabatinada pelos demais Deputados, conforme consta nas
natas taquigraficas. A seguir, a Presidência indaga aa relator, Deputado
Paulo Piau, se está em condicOes de emitir seu parecer. Este a faz,
concluinda pela aprovação da indicação do Sr. José Luciano Pereira para o
cargo de Diretor-Geral do Instituta Estadual de Florestas. Submetido a
discussão e votacão, e a parecer aprovada. 0 Presidente suspende as
trabaIhos par 5 minutos, para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos as
trabalhos, a Presidéncia solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda a
leitura desta ata, que e dada par aprovada e subscrita pebos membros da
Comissão. Cumprida a finabidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares e encerra as trabalhos.

Sala das CamissOes, 30 de agosto de 2000.

L
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - AIlton Vilela - Paulo Piau.

ATA DA 56a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia treze de setembro de dais mu,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Elbe Brandão, Glycon
Terra Pinto e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado Glycon
Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a
Presidente procede a leitura da seguinte correspondência: carta de Adelson
José Pereira em que formula apelo para se proibir o uso de máquinas caça-
niqueis; convite da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para lancamento
do programa de descentralizaçâo da prestacao de serviços na area de
Direitos Humanos no municipio; convites do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos Humanos - CONEDH - parasua prOxima reunião ordinária e para
o debate intitulado "Os Direitos Fundamentais no Estado de Minas Gerais", a
realizar-se no prôximo dia 15 de setembro; correspondéncia encaminhada
pelo CONEDH, sobre a assinatura do Decreto n° 41.239, que regulamenta a
Lei n° 13.187/99; carta de Luiz Claudia Guimarães, detento da Penitenciária
Nelson Hungria, em que solicita ajuda da Comissão; convite para a Seminário
Nacional Pobreza: a Desafio para o Século XXI", a realizar-se nos proximos
dias 18 a 21 de setembro, no Rio de Janeiro; carta de Geraldo Rosa dos
Santos em que solicita ajuda para revisäo de processo judicial; carta de
AntOnia Ferreira Rocha, professara da cidade de Montes Claros, em que
solicita providéncias para assunto que menciona; oficio da Ferrovia Centro
Atläntica em que presta esclarecimentos sobre a morte do Sr. Robson José
Tavares, Agente da Estaçao de Pedreiras; denüncias dos cidadäos Cidália
Soares Cravo, Marcel de Almeida Freitas e Lourdes Batista Artel solicitanda
providéncias para asssuntas que mencionam; carta do Presidente da
Assaciação dos Metalürgicos Aposentadas e Pensionistas de Ipatinga em
que pede ajuda da Comissão para que a detento Fabiano Ferreira Dias seja
transferido para a Penitenciária de IPABA; oficio do Comandante do 140
Batalhão de Ipatinga cônvidando a Presidência da Comissão para reunião no
prôxirnq dia 19, as 14 horas, em Ipatinga, para discutir a assunto que
rnncioha; ofIcio da Juizâ Diretora do Foro de Ipatinga solicitando esfarços da
Cornissão para se conseguir u.ima vaga em estabelecimento medico penal do
Estado para internal: a Sr. Elder Livio Campos Alves; denUncia e
docümèntação apréséntadas pelo cidadäo GeraldoMonteiro Filho contra a
clmnica Contorno Corporal Ltda., em Belo Horizonte. Ato continua, a
Presidente informa que a reunião se detinaa apréciar a matériaconstante
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na pauta. A seguir, passa-se a fase de discussão e vatacão de parecer
sobre prapasiçöes sujeitas a apreciacão do Plenãrio da Assembléia. A
Presidéncia submete a discussão a parecer para a 10 turno sobre a Prajeto
de Lei Complementar n° 25/2000, e a Deputado Luiz Tadeu Leite apresenta
requerimenta em que solicita a retirada de pauta desse parecer, a qual é
aprovado. Prosseguinda, passa-se a fase de discussào e votação de
pareceres sabre proposicoes sujeitas a apreciacao do Plenãria da
Assernbléia. Submetidas a vatação, são aprovados as seguintes
requerimentas de autoria da Comissão: Requerimentas n°s 1.605; 1.606 e
1.607/2000. Na fase de discussãa e vataçao de praposiçães da Comissãa
são aprovados requerimento da Deputada Elbe Brandão em que solicita seja
encaminhado vato de cangratulacOes pela lançamento do livro "Ousar Lutar -
Memórias da Guerrilha Que Vivi", de autoria do ex-Ouvidar da Policia Sr.
José Roberto Gançalves de Rezende, na pessoa do Sr. Afonso Barges,
pramotar do evento "Sempre urn papa" ea familia do autar, na pessoa de sua
esposa; requerimenta do Deputado Adelma Carneira Leão em que solicita
seja encaminhado ofIcio ao Comandante-Geral da PalIcia Militar do Estado
de Minas Gerais e ao Secretéria Adjunta de Direitos Humanos pedinda
pravidências para se apurar a denUncia trazida a Comissão pelo Sr. Ricardo
Velaso, Prefeito Municipal de Bacaiüva, de que paliciais militares do
destacarnento dessa cidade teriam assassinado Ivandete Ribeira Silva e
Cladaaldo Ferreira dos Santos e tentado assassinar Sebastião Saulo Ferreira
dos Santos. Durante a reuniãa apresentau denUncia a Camissãa a Sr.
Geraldo de Souza. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece
a presenca dos parlarnentares, convaca as membros da Carnissão para a
próxima reunjãa ardinéria, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Camissöes, 11 de outubro de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gancalves - Adelmo Carneira Leãa -

Glycon Terra Pinto.
ATA DA la REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAcAO DO SR. FAUSTO FERRER FROES PARA

SUPERINTENDENTE-GERAL DA FHEMIG
As quatarze haras e trinta rninutas do dia treze de setembra de dais mu,

cornparecern na Sala das Cornissöes as Deputadas Ailtan Vilela, Luiz
Menezes, Ivair Nogueira e Cristiano Canêdo, membras da supracitada
Camissãa. Havendo nUmera regimental, a Presidente "ad hoc", Deputado
Luiz Menezes, declara aberta a reuniãa e inforrna que não he ata a ser lida,
par se tratar da primeira reunião da Comissão, destinada a eleger a
Presidente e a Vice-Presidente e a designar a relator da matéria. 0
Presidente determina a distribuiçao das cédulas de votaçãa aas Deputados e
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convida o Deputado Ivair Nogueira para atuar como escrutinador. Apurados
Os votos, verifica-se a eleicao do Deputado Ailton Vilela para Presidente e do
Deputado Luiz Menezes para Vice-Presidente. 0 Presidente "ad hoc"
proclama o resultado da eleiçao e declara empossado como Presidente o
Deputado AIlton Vilela, a quem convida a tomar assento a mesa e passa-Ihe
a Presidéncia dos trabalhos. 0 Deputado Ailton Vilela agradece a confiança
nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Luiz
Menezes. Apôs, a Presidência designa o Deputado Ivair Nogueira corno
relator da matéria. Cumpridei a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das Comissöes, 18 de outubro de 2000.
Ailton Vilela, Presidente - Cristiano Canédo - Ivair Nogueira.

ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçA0 DO PROF. JOSE HENRIQUE DE

OLIVEIRA PARA OCUPAR VAGA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAcAO

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de setembro de
dois mu, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Geraldo
Rezende, João Pinto Ribeiro e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente " ad hoc", Deputado
Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e informa que não ha ata a ser
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissäo, destinada a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. 0
Presidente determina a distribuição das cédulas de votacao aos Deputados e
convida o Deputado Sebastião Costa a atuar como esctuUnador. Apurados os
votos, verifica-se a eleiçao do Deputado Geraldo Rezende para Presidente e
do Deputado João Pinto Ribeiro para Vice-Presidente. 0 Presidente "ad hoc"
proclama o resultado da eleicao e passa a Presidéncia ao Vice-Presidente
eleito, que o declara empossado como Presidente. 0 Deputado Geraldo
Rezende assume a direção dos trabaihos, agradece a confianca nele
depositado e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado João
Pinto Ribeiro. Apôs, o Presidente designa o Deputado Paulo Piau como
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Geraldo Rezende, Presidente - Paulo Piau - Cristiano Canédo.
ATA DA 45a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez.de outubrode dois mil,
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comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ivo José, Amilcar
Martins e Luiz Menezes, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Amilcar
Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e da ata da 12a Reunião
Extraordinária, os quais são dadas por aprovadas e subscritas pelos
membros da Comissão presentes. ApOs, o Presidente designa para relatores
das seguintes matérias os Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°s
692, 946, 1.035, 1.060, 1.068, 1.083, 1.115, 1.128, 1.149 e 1.178/2000, ao
Deputado Amilcar Martins; avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n°s
664/99, 1.065, 1.040, 1.041, 1.121, 1.061, 1.146, 1.147, 1.080, 1.082, 1.096,
1.098, 1.117, 1.118, 1.131, 1.132, 1.158, 1.181 e 1.182/2000; 924, 1.023,
1.047, 1.066, 1.081, 1.122, 1.113, 1.125, 1.144, 1.168, 1.177 e 1.186/2000,
ao Deputado Luiz Menezes. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de pareceres sobre proposicôes sujeitas a apreciacão
do Plenario. Corn a palavra, o Deputado Luiz Menezes ernite parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.044/2000, em 2 0 turno, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria na forma do vencido no 10 turno. Submetido a
discussão e votação, e aprovado o parecer. A seguir, o Presidente informa
que, na reunião anterior, foi concedida vista do parecer sobre o Projeto de Lei
n° 12/99 ao Deputado Arnilcar Martins. Submetido a discussão e votação, é 0

parecer rejeitado. 0 Deputado Ivo José designa novo relator o Deputado
Ronaldo Canabrava, que terá o prazo regimental para emitir seu parecer.
Passa-se 21 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão das
proposiçoes sujeitas a deliberaçäo conclusiva da Comissão. 0 Presidente
submete a discussão e votação, em turno ünico, os Projetos de Lei n°s 1.032
(relator: Deputado Agostinho Silveira) e 1.129/2000, corn a Emenda n° 1
(relator: Deputado Ronaldo Canabrava), os quals são aprovados. A seguir,
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n°s 886, 987, 988, 995, 1.007, 1.028, 1.031 e 1.033/2000, 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, deterrnina a Iavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Carlos Pimenta.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçAO DO SR. FAUSTO FERRER

FROES PARA SUPERINTENDENTE-GERAL DA FHEMIG
-As quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados AiItn ,Vilela, Luiz
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Menezes, Ivair Nogueira e Cristiano Canêdo, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado AIlton Vilel
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento d
Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qw
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissào presentes.
Presidente in forma que a reunião se destina a proceder a argUiçào pUblica d
Sr. Fauto Ferrer Frôes, indicado para o cargo de Superintendente-Geral da
FHEMIG, e se possivel apreciar o parecer do relator. 0 Deputado Ailton
Vilela convida o Sr. Fauto Ferrer FrOes a tomar assento a mesa e lembra aos
presentes que a argUição pUblica se faz necessãria conforme o disposto no
art. 62, XXIII, "d", da Constituiçao do Estado, de acordo corn a redaçao dada
pela Emenda a Constituicão n 026. Nesse momento, comparece no recinto o
Deputado Sávio Souza Cruz. 0 Presidente passa a palavra ao Sr. Fauto
Ferrer Frôes, para suas consideraçoes iniciais e, em seguida, concede a
palavra ao relator, Deputado Ivair Nogueira e aos Deputados presentes, que
procedem a argUicão do indicado, conforme consta nas notas taquigraficas. A
Presidência agradece a presença do convidado e suspende a reunião por 3
minutos, para os cumprimentos formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente
indaga do relator se está em condiçOes de emitir seu parecer. 0 Deputado
Ivair Nogueira, então, emite parecer concluindo pela aprovação do Sr. Fausto
Ferrer FrOes para o cargo de Superintendente-Geral da FHEMIG. Submetido
a discussão e votaçao, é o parecer aprovado. 0 Presidente suspende os
trabaihos por 5 minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os
trabaihos, a Presidência solicita ao Deputado Cristiano Canedo que proceda
a leitura da ata, que é dada por aprovada e e subscrita pelos membros
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 18 de outubro de 2000.
AIlton Vilela, Presidente - Luiz Menezes- Ivair Nogueira - Cristiano Canédo.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA RODOVIARIA
As quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Antonio Julio, Olinto
Godinho, Amilcar Martins, Doutor Viana e Ivo José, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado AntOnio
Julio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacao de requerimento
do Deputado Arnilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é :dada pTor aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a agendar os
trabalhos da-Comissão e a apreciar proposiçOes de interesse da Comissão.
Em seguida, 'passa a palavra ao Deputado Arnilcar Martins, que sugere que a
Comissão se reUna ordinàriamente a quth'ths-féiFàs, às,15h3Omin.Havendo

rcordância dos demais membros, fica estabelecido este dia da semana
horário para as reuniöes ordinãrias. A Presidéncia passa a fase de
reciação de proposicOes da Comissäo. São aprovados os seguintes
iuerimentos do Deputado Doutor Viana: solicitando seja feita visita dos
?mbros da Comissão ao Terminal Rodoviãrio Israel Pinheiro - TERGIP -,
ía conhecerem suas dependéncias, seu funcionarnento e verificar, "in

loco", as dificuldades que possam estar acontecendo; seja encaminhado
oficio ao DER-MG solicitando cópias dos contratos realizados entre este
Orgão e a ADTER e dos processos licitatôrios em que esta empresa foi
vencedora. 0 Deputado Ivo José faz uso da palavra para informar que foi
relator de comissão temporaria que tratou de asunto semeihante e que as
conclusOes daquele relatório podem subsidiar os trabaihos desta CPI. A
seguir, a Presidéncia solicita a assessoria da Comissão que encaminhe copia
deste relatOrio ao relator, Deputado Amilcar Martins. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a proxima reunião ordinaria, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
AntOnio Julio, Presidente - Amilcar Martins - Ivo José - Doutor Viana.

ATA DA 49a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO

As dez horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil, comparecem na
Sala das ComissOes os Deputados AmbrOsio Pinto, Wanderley Avila e Ailton
Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado AmbrOsio Pinto, 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 e dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Encerrada a P Parte da
reunião, o Presidente passa a 2a Fase da Ordem do Dia corn a discussão e a
votaçao de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléla. A seguir, submete a votação o Requerimento n° 1.663/2000, do
Deputado José Milton, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Ambrôsio Pinto, Presidente - Wanderley Avila - José Henrique.

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA SAUDE
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois

mu, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely TarqUinio,
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Jorge Eduardo de Oliveira, Edson Rezende e Adelmo Carneiro Leão,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçào de requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a finalidade da reunião
é ouvir Os Srs. George Alves de Almeida, Coordenador de Zoonose da
Secretaria da SaUde; José Elias Miziara, ex-coordenador administrativo da
FUNED; e Maria Regina Resende Santos Fernandes Coelho, da area juridica
da FUNED, a qual encaminha atestado medico justificando sua auséncia. 0
Presidente presta Os esciarecimentos necessários ao funcionamento das
CPs e passa a palavra ao Sr. George Alves de Airneida, que se qualifica e
tece suas consideracOes iniciais. Em seguida, os Deputados Edson Rezende,
Adelmo Carneiro Leão e Hely TarqUmnio fazem perguntas ao depoente. Não
havendo mais perguntas, o Presidente dispensa o Sr. George Alves de
Almeida e passa a palavra ao Sr. José [has Miziara. 0 segundo depoente se
qualifica e faz suas colocaçoes iniciais, e Os Deputados Edson Rezende e
Adelmo Carneiro Leão fazem perguntas ao depoente. Encerrado o
depoimento, o Sr. José Elias Miziara e dispensado. 0 Presidente esciarece
que o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigraficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Cornissão para as prôxirnas reuniOes
extraordinãrias, a serern reahizadas nos dias 30 de outubro, as 17 horas, e 31
de outubro, as 9 horas, no Plenarinho I, corn a finalidade de se discutirem e
votárem proposiçôes da Comissão, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 30 de outubro de 2000.
Hely TarqUinio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão -

Marco Regis.

TRAMITAçAO DE PRoPosIçOEs
coMuNlcAcAo

0 Deputado que esta subscreve comunica, na quahidade de coordenador
do Grupo Parlaméntar constituido para conhecer das sohicitaçOes de acesso
a documentos sigilosos, que está apresentando o parecer sobre
requerimento solicitando acesso as atas de reuniöes secretas reahizadas no
perlodo de maio de 1963 a junho de 1978.

Sala das Reuniöes, 27 de outubro de 2000.
Durval Angelo

PARECER SOBRE REQUERIMENTO SOLICITANDO ACESSO
A DOCUMENTO SIGILOSO

Grupo Parlamentar Constituido para Conhecer das Solicitacöes de
esso a Documentos Sigilosos corn Prazo de Restricão Vencido e Proceder
Levantamento Periódico dos Docurnentos Classificados como Secretos

)m Prazo de Restrição Vencido
Relatôrio

Este Grupo Parlamentar, constituido em 10/5/2000, por decisão da Mesa
Assembléia, com as atribuiçOes supramencionadas, motivado pela

)hicitação de acesso as atas de reuniöes secretas reahizadas no periodo de
maio de 1963 a junho de 1978, endereçada ao Presidente desta Casapela
imprensa mineira, procedeu a estudos referentes a matéria requerida, cujos
resultados formahiza neste parecer.

Fundamentacao
0 principlo juridico da publicidade norteia os atos administrativos, não se

admitindo açOes sigilosas na administraçao pUblica, exceto naqueles casos
que a propria Constituiçao Federal ressalva (art. 5°, incisos X e LX), os quais
dizem respeito a proteção e a seguranca da sociedade e do Estado e a
defesa da honra, da intimidade e do nome do cidadão.

Do princIpio da publicidade resulta o direito fundamental a informação,
proclamado no art. 5 0 , incisos XIV, XXXIII e XXXIV, 'b", da Carta Magna.

Os atos administrativos, por sua vez, se materializarn em documentos
escritos, cuja guarda e gestão são da responsabilidade do poder pUblico, ao
quah cabe também assegurar a todos o acesso e a consuhta a esses
documentos, como dispöe o art. 216, § 2 0 , da Constituiçao Federal.

Isso posto, verifica-se que das disposiçOes constitucionais decorrem dois
direitos e urn dever, que podem parecer, a primeira vista, contraditôrios:

- o direito do cidadão ao pleno acesso as informaçôes contidas nos
documentos pUbhicos, fundado no principio da pubhicidade;

- o direito fundamental a inviohabilidade da intimidade, da vida privada e da
honra, garantido pelo principio da dgnidade da pessoa humana;

- o dever das autoridades e dos agentes pUblicos de garantir ao cidadão o
exercicio desses direitos, de preservar Os documentos pübhicos e de proteger
a sociedade e o Estado, quando do acesso a informacão puder resultar
ameaça a segurança.

A gestão e a protecao governamentais aos documentos püblicos são
tratadosna Lei Federal n° 8.159, de 8/1/91, que dispöe sobre a pohitica
nacional de arquivos. No ãmbito estadual, h a Lei n° 11.726, de 31/12/94,
que fixa os himites de prazo para a restrição do acesso aos documentos
pübhicos classificados corno sigilosos, em conformidade corn as disposiçoes
da lei federal.

0 Regimento Interno da Assembléia Legislativa, ao dispor sobre essa
matéria em seu art. 40, § 4 0 , o faz em consonãncia com as normas federal e
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estadual, definindo como sigilosos Os documentos cuja divulgaçao ponh
em risco a seguranca da sociedade e do Estado ou a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, estabelecendo os seguintes
prazos para o acesso a tais documentos:

- dez anos contados da data de sua prod ucão, no caso dos documentos
cuja publicidade comprometa a seguranca da sociedade e do Estado,
podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual perlodo;

II - cern anos contados da data de sua produçao, quando de sua divulgaçäo
resultar violaçao da intimidade, da vida privada, da honra e da irnagem das
pessoas.

Para os documentos produzidos anteriormente a data de vigencia do
Regimento Interno da Assembléla - 6/11/97 -, o § 8° do referido art. 40 define
o seguinte critério, "in verbis':

80 - Os documentos produzidos antes da vigéncia desta resolucão,
classificados como secretos, serão acessiveis aos interessados, completados
20 (vinte) anos de sua producao, salvo quando sua divulgaçào puser em
risco a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
de pessoa neles citada, caso em que, por autorização desta ou de seus
herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em prazo inferior ao estabetecido
no inciso II do parégrafo anterior.

A Iuz da legislaçao pertinente e a vista das disposiçOes regimentais jé
comentadas, foram examinados por este Grupo Parlamentar os seguintes
documentos:

1 - processo relativo ao incidente ocorrido entre os Deputados Daniel de
Barros e Waldomiro Lobo, contendo:

a) dois projeteis;
b) laudo pericial acompanhado de fotografias e planta baixa dos locais

onde foram feitos Os disparos;
c) lista de comparecimento dos Deputados;
d) requerimento do Deputado Waldir Melgaco, solicitando a votaçäo pelo

processo secreto;
e) ata da reunião secreta, realizada em 16/5/63;
f) declaraçâo de voto do Deputado Waldir Melgaco;
2 - processo relativo ao parecer da Comissão de Constituiçao, Legislaçäo e

Justica sobre o incidente ocorrido entre Os Deputados Daniel de Barros e
Waldomiro Lobo, contendo:

a) parecer sobre o processo informativo da Comissão Executiva,
concluindo pela apresentaçãode projeto de resoluçao;

b) votos em separado dos Deputados João Navarro e Wilson de Paiva;
C) parecer da Comissão de Constituição, Legislacao e Justiça sobre o

inquerito instalado;
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d) ata da 1a sessão secreta para apreciar o parecer da Comissãô
Executiva;

e) edital de convocação de reunião secreta;
f) convocacão dos Deputados envolvidos e de testemunhas para prestar

depoimentos e respectivos termos de declaraçaes;
g) notas taquigréficas e côpias do projeto de resoluçao aprovando atos da

Comissão Executiva e concedendo licença para processar criminalmenteos
Deputados;

3 - processo relativo a licença para processar o Deputado Wilson Modesto,
contendo:

a) ata da reunião extraordinária da Comissão de Constituiçao, Legislaçao e
Justiça, realizada em 16/12/65;

b) ata da reunião secreta em que se deliberou sobre a licenca;
4) processo relativo a indicação do Sr. Nelson Boechat Cunha para o cargo

de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, contendo:
a) Mensagem no 64, do então Governador do Estado, Sr. Israel Pinheiro;
b) nomeação da Comissão Especial;
c) edital de convocação;
d) parecer e ata da Comissão Especial sobre a mensagem;
f) ata da reunião secreta, data de 6/6/67, em que se deliberou sobre a

indicaçao contida na Mensagem no 64;
5 - processo relativo aos incidentes ocorridos em Ubá, contendo:
a) lista de comparecimentos dos Deputados;
b) ata da reunião secreta, realizada no dia 21/3/68;
6 - processo relativo a indicaçao do Sr. Ronaldo Junqueira para o cargo de

Prefeito de Poços de Caldas, contendo:
a) Mensagem no 34/71, do então Governador do Estado, Sr. Rondon

Pacheco, datada de 11/7/71, na qual se encontra anexado o curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial;
c) edital de convocaçäo de reunião da Comissão Especial para a eleiçao do

P res j dente edo relator, datado de 18/6/71;
d) ata e parecer, ambos datados de 21/6/71, em que se registram 0

resultado da eleiçao para Presidente e para relator da Comissão Especial,
bern como a decisão tomada pela Comissão Especial, no que se refere a
Mensagem no 34/71;

e) ata da reuniäo secreta realizada em 22/6/71, em que se deliberou sobre
a indicaçao contida na Mensagem n o 34/71;

7 - processo relativo a indicação do Sr. José Rodrigues Duarte para o cargo
de Prefeito de Araxá, contendo:

a) Mensagem no 36/71, do então Governador do Estado, Sr. Rondon
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Pacheco, datada de 15/6/71, na qual se encontra anexado o curriculo do
indicado;

b) nomeaçäo da Comissão Especial, ocorrida em 22/6/71;
c) edital de convocacao de reunião da Comissão Especial para a eleição do

Presidente e do relator, datado de 22/6/71;
d) edital de convocação de reunião da Comissão Especial para emitir

parecer sobre a Mensagem n° 36/71;
e) lista de comparecimento dos Deputados;
f) ata e parecer da Comissão Especial, datado de 2316/71;
g) voto em separado do Deputado TarcIsio Delgado corn relação a

Mensagem n° 36/71, datado de 23/6/71;
h) ata da reunião secreta realizada em 24/6/71, em que se deliberou sobre

a indicaçao contida na Mensagem n° 36/71;
8 - processo relativo a indicaçao do Sr. João Barros Santos para o cargo de

Prefeito de Cambuquira, contendo:
Mensagem n° 42/71, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

21/6/71, a qual se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) nomeação da Comissão Especial, ocorrida em 23/6/71;
c) edital de convocação da Comissão Especial, a fim de se realizar a

eleição do Presidente e de se designar o relator da referida comissão, datado
de 23/6/71;

d) edital de convocação de reunião da Comissão Especial para emitir
parecer sobre a indicação, datado de 24/6/71;

e) ata e parecer da Comissão Especial sobre a Mensagem n o 42/71,
datados de 24/6/71;

f) lista de comparecirnento dos Srs. Deputados e
g) ata da reuniäo secreta realizada em 25/6/71, em que se deliberou sobre

a Mensagem n° 42/71;
9 - processo relativo a indicaçao do Maj. Oswaldo Freire da Fonseca para 0

cargo de Prefeito Municipal de Jacutinga, contendo:
a) Mènsaem n° 43/71, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

24/6/71, a qual se encontra anexado o currIculo do indicado;
b) noméação da Comissão Especial, ocorrida em 25/6/71;
c) editais de convocação dereuhiöes para eleição do Presidente e relator

da Comissão Especial e para emitir parecer sobre a indicaçao, ambos
data-dos de 25/6/71;

data e parecer da Comissâo Espeöial, datados de 28/6/71;
e) voto em separado do Deputado Comes Moreira, datado de 28/6/71;

- f) listá de comparecimento dos Srs. Deputados e
g).ata da reunião secreta realzada em 28/6/71, em qué se deliberou sobre

a Me•nsagemn°43/71;
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10 - processo relativo a indicacão do Dr. Olimpio Garcia Brandão para o
argo de Prefeito Municipal de Patrocinio, contendo:
a) Mensagem n° 49/71, de 5/8/71, do então Governador Rondon Pacheco,
qual se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) norneaçao da Comissão Especial, ocorrida em 10/8/71;
c) editais de convocacão de reuniOes da Comissão Especial e da

Assembléia, ambos datados de 10/8/71;
d) ata e parecer da Comissão Especial, datados de 11/8/71;
e) lista de comparecimento dos Srs. Deputados e
f) ata da reunião secreta realizada em Plenário, na qual se deliberou sobre

a Mensagem n° 49/71, datada de 28/8/71;
11 - processo relativo a indicaçao do Sr. Josias de Almeida para o cargo de

Prefeito Municipal de Passa Quatro, contendo:
a) Mensagern n° 61/71, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

14/9/71, a qual se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) nomeacão da Comissão Especial, ocorrida em 16/9/71;
c) edital de convocação de reuniào da Comissão Especial para eleição do

Presidente e relator da Mensagem n° 61/71, datado de 21/9/71;
d) ata e parecer da Comissão Especial, datados de 24/9/71;
e) lista de comparecimento dos Srs. Deputados e
f) ata da reunião secreta realizada em Plenário, em 27/9/71;
12 - processo relativo a indicacao do Sr. Antonio Oswaldo Bernardi para 0

cargo de Prefeito Municipal de Monte Sião, contendo:
a) Mensagem n° 64/71, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

23/9/71, qual se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) norneação da Comissão Especial, ocorrida em 28/9/71;
c) editais de convocaçao de reunião da Cornissão Especial para eleiçao do

Presidente e relator e apreciação do parecer, datados de 28/9/71;
d) ata e parecer sobre a Mensagem n° 64/71, datados de 29/9/71;
e) lista de comparecimento dos Srs. Deputados e
f) ata da reunião secreta realizada em 30/4/71, em que se deliberou sobre a

Mensagem n° 64/71;
13 - processo relativo a indicacao do Sr. Juarez Bahia Mascarenhas para o

cargo de Prefeito Municipal de São Lourenço, contendo:
a) Mensagem n° 65/71, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

27/9/71,,a qual se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) nomeação da Comissão Especial, ocorrida em 6/10/71;
C) edital de convocacao de reunião da Comissão Especial, datado de

6/10/71-1
d) ata e parecer da Cornissão Especial, datados de 7/10/71;
e) lista de comparecimento dos Srs. Deputados e
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f) ata da reuniäo secreta do Plenário, datada de 7/10/71;
14 processo relativo a indicacão do Sr. Walter Cordeiro Para o cargo de

Prefeito Municipal de Lambari, contendo:
a) Mensagem n° 98/71, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

24/11/71, a qual se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) nomeacão da Comissão Especial, ocorrida em 26/11/71;
C) edital de convocacão da Comissão Especial, datado de 26/11/71;
d) ata e parecerda Comissào Especial, datados de 27/11/71;
e) lista de comparecimento do's Srs. Deputados e
f) ata da reunião secreta realizada em Plenário, em 28/11/71;
15 - processo relativo a indicação do Sr. Oswaldo Pieruccetti Para o cargo

de Prefeito Municipal de Belo Horizonte, contendo:
a) Mensagern n° 20/71, do entäo Governador do Estado, Dr. Rondon

Pacheco, datada de 15/3/71, a qual se encontra anexado o curriculo do
indicado;

b) norrieacão da Comissäo Especial Para Emitir Parecer sobre a
Mensagem n° 20/71;

c) oficios assinados pela Chefia de Divisão da Mesa e pelo Consultor
Geral, ambos datados de 15/3/71;

d) ata e parecer da Comissão Especial e voto em separado dos
representantes do PMDB sobre a Mensagem n° 20/71, datados de 17/3/71;

è) ata da reuniäo secreta realizada em Plenãrio, em 17/3/71;
16 - processo relativo a indicacão do Sr. Assis Ferreira da Silva Para o

cargo de Prefeito Municipal de Caldas, contendo:
a) Mensagem n° 126/72 (Oficio n° 22/72), do então Governador Rondon

Pacheco, datada de 20/4/72, a qual se encontra anexado o currIculo do
economista Assis Ferreira da Silva;

b) norneação da Comissão Especial Para Emitir Parecer sobre a
Mensagem n° 126/72, datada de 26/4/72;

c) edital de convocação da Comissäo Especial, datado de 26/4/72;
d) Parecer sobre a Mensagem n° 126/72, datado de 27/4/72 (original e

duas copias);
e) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 27/4/72;
f) lista de comparecimento dos parlamentares e
g) ata da reunião secreta realizada em Plenário, em 27/4/72;
17 - processo relativo a indiàação doSr. Cyro Rodrigues Coelho Para o

cargo de Interventor do Municipio de Vila Matias, contendoT
a) Mensagem n° 127/72, do então Governador Rondon Pacheco, datada de

27/4/72, a qua[ se encontra anexado o curriculo do indicado;
b) nomeacäo da Comissão Espeáial Para Emitir Parecer sobre a

Mensagem n° 127/72, datada de 3/5/72; 	 • 	 . . .. .r.
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C) edital de convocação da Comissão Especial, datado de 3/5/72;
d) parecer sobre a Mensagem n° 127/72, datado de 5/5/72;
e) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 5/5/72;
f) lista de comparecimento dos parlamentares e
g) ata da reunião secreta em Plenàrio, datada de 9/5/72;
18 - processos relativos as indicaçOes dos Srs. Ivan Moraes de Andrade,

Adalberto Maia Barbosa, Regina Almeida, Maria Antonieta Bianchi, Samuel
Rocha Barros, João Batista Panisset Sobrinho, LUcia Monteiro Casasanta,
Geraldo Sardinha Pinto e João Baptista Villela Para comporem a Conselho
Estadual de Educação e do Sr. Higino Valadares da Fonseca Para ocupar o
cargo de Prefeito Municipal de Cambuquira, contendo:

a) Mensagen n° 215/72 (OfIcio n° 107/72), do então Governador Rondon
Pacheco, datada de 17/11/72 e acompanhada de nove curriculos dos
referidos educadores;

b) Mensagem n° 218/72 (Oficio n° 112/72), do então Governador Rondon
Pacheco, datada de 21/11/72, acompanhada de curriculo, na qual indica o Sr.
Higino Valadares da Fonseca Para ocupar o cargo de Prefeito Municipal de
Cambuqu ira;

c) nomeaçoes das ComissOes Especiais Para Emitir Parecer sobre as
Mensagens n°s 215 e 218/72, datadas de 27/11/72 e 22/11/72,
respectivamente;

d) ed,ital de convocaçao da Comissâo Especial Para Emitir Parecer sobre a
Mensagem n° 218/72, datado de 22/11/72;

e) pareceres das Comissöes Especiais sobre as Mensagens n°s 215/72
(original e duas cOpias) e 218/72 (original e uma côpia), ambos datados de
24/11/72;

f) atas das runiOes das Comissöes Especiais, datadas de 24/11/72;
g) lista de comparecimento dos Deputados na reunião extraordinãria

secreta realizada em Plenário, em 24/11/72, e
h) ata da reunião secreta, realizada em 24/11/72, que deliberou sobre as

Mensagens n°s 215 e 218/72;
19 - processo relativo a indicaçao do Sr. Adinar Monteiro de Paula Para

ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Carangola, contendo:
a) a Mensagem n° 254 (Qficio n° 23/73), do então Governador do Estado,

Dr. Rondon Pacheco, datada de 13/4/73 e acompanhada de curriculo do
md icado;

b) nomeaçao da Comissäo Especial Para emitir parecer sobre a Mensagem
n° 254, datada de 23/4/73;

c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de
24/4/73

d) ata da reuniäo da Comissão Especial, datada de 26/4/73;
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e) Usta de comparecimento dos Deputados;
f) parecer da Comissâo Especial, datado de 2/5/73;
g) ata da reuniäo secreta de Plenário, realizada em 8/5/73;
20 - processo relativo a indicação do Sr. José Carlos de Alcântara para

ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Lambari, contendo:
a) a Mensagem n o 361/73 (OfIcio n o 1.432/73), do então Governador do

Estado, Dr. Rondon Pacheco, datada de 27/11/73 e acompanhada de
curriculo do Sr. José Carlos de Alcântara;

b) nomeação da Comissào Especial para emitir parecer sobre a Mensagem
no 361/73, datada de 27/11/73;

c) parecer sobre a Mensagem no 361/73, datado de 28/11/73;
d) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 28/11/73;
e) lista de comparecimento dos Deputados a reunião extraordinária secreta

realizada em 29/11/73;
f) ata da reunião extraordinãria secreta realizada em 29/11/73, que

deliberou sobre a Mensagem Governamental n o 361/73;
21 - processo relativo a indicacao do Sr Sebastião Pinheiro Chagas para o

cargo de Prefeito Municipal de Pocos de Caldas, contendo:
a) a Mensagem no 122 (OfIcio n o 100/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 27/10/75 e acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissäo Especial, datada de 29/10/75;
c)comunicaçao de substituição de membro na Comissão Especial, datada

de 4/11/75;
d) edital de convocacão de reunião da Comissão Especial, datado de

31/10/75;
e) ata da reuniâo da Comissäo Especial, datada de 4/11/75;
f) parecer da Comissão Especial sobre a indicacao, datado de 4/11/75;
g) cédulas de votaçao;
h) lista de comparecimento dos Deputados;
i) ata da reuniâo secreta do Plenãrio, datada de 6/11/75;
22 - processo relativo a indicacao do Sr. José Vicente Lamounier de

Vilhena para o cargo de Prefeito Municipal de Lambari, contendo:
a) a Mensagem n o 123 (Oficio no 99/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 27/10/75 e acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 29/10175;
c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de

31/10/75;
d) parecer da Comissão Especial sobre a indicaçao, datado de 4/11/75;
e)ata da reuniào da Comissao Especial, datada de 4/11/75;
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f) declaraçäo de voto em branco do MDB;
g) cédulas de votaçao;
h) comunicaçOes de substituiçao de membros na Comissão Especial,

datadas de 4/11/75;
i) lista de comparecimento dos Deputados;
j) ata da reunião secreta do Plenário, sem a data de sua realização;
23 - processo relativo a indicacao do Sr. Milton Costa para a cargo de

Prefeito Municipal de Passa Quatro, contendo:
a) a Mensagem no 432 (Oficio no 58/74), do então Governador do Estado,

Dr. Rondon Pacheco, datada de 13/8/74 e acompanhada do currIculo do
indicado;

b)nomeacão da Comissão Especial, datada de 19/8/74;
c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de

20/8/74;
d) parecer da Comissão Especial sobre a indicação, datado de 22/8/74;
e) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 22/8/74;
f) lista de comparecimento dos Deputados;
g) ata da reunião secreta do Plenário, datada de 28/8/74;
24 - processo relativo a indicacao do Sr. Newton de Faria Tavares para 0

cargo de Prefeito Municipal de Patrocinlo, contendo:
a) a Mensagem no 429 (Oficio no 54/74), do então Governador do Estado,

Dr. Rondon Pacheco, datada de 6/8/74;
b)nomeacao da Comissão Especial, datada de 7/8/74;
C) edital de convocaçao de reunião da Comissão Especial, datado de

20/8/74;
d) parecer da Comissão Especial sobre a indicação, datado de 22/8/74;
e) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 2218/74;
f) listas de comparecimento dos Deputados;
g) requerimento de adiamento da discussão do parecer da Comissão

Especial, datado de 29/8/74;
h) requerimerito de votaçao secreta para a requerimento de adiamento da

discussào do parecer, datado de 29/8/74;
i) ata da reunião secreta do Plenãrio, datada de 29/8/74;
25 - fita contendo a gravacao dos acontecimeritos ocorridos em Ubà.
26 - processo relativo a indicaçâo do Sr. Luiz Verano para a cargo de

Prefeito Municipal de Belo Horizonte, contendo:
a) a 'Mensagem no 17 (Oficio no 64/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 3/4/75, acompanhada do curricula do
Indicado

b) nomeaçao da Comissão Especial, datada de 3/4/75;
C) edital de convocaçao de reunião da Comissão Especial, datado de
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d) parecer da Comissão Especial sobre a indicaçao, datado de 7/4/75;
e) voto em separado da Bancada do MDB sobre a Mensagem n° 17/75,

datado de 7/4/75;
f) ata da reuniâo da Comissão Especial, datada de 7/4/75;
g) discurso proferido pelo Deputado Emilio Haddad;
h) listas de comparecimento dos Deputados;
I) cédulas de votaçäo;
j) ata da reunião secreta do Plenário, datada de 8/4/75;
27 - processo relativo a indicaçao do Sr. Luiz Morals Cardoso para o cargo

de Prefeito Municipal de Jacutinga, contendo:
a) a Mensagem n° 33 (OfIcio n° 12/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 28/5/75;
b) nomeação da Comissão Especial, datada de 28/5/75;
c) edital de convocaçao de reunião da Comissäo Especial, datado de

28/5/75;
d) parecer da Comissào Especial sobre a indicaçao, datado de 3/6/75;
e) atas das reuniOes da Comissão Especial, datadas de 3/5/75 e 5/5/75,

respectivamente
f) voto em separado da Bancada do MDB, datado de junho de 1975;
g) lista de comparecimento dos Deputados;
h) ata da reunião secreta do Plenário, sem a data de sua realizaçao;
28 - processo relativo a indicaçao do Dr. AntOnio Almeida de Oliveira para 0

cargo de Prefeito Municipal de Cambuquira, contendo:
a) a Mensagem n° 32 (Oficio n° 11/75), do entäo Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 28/5/75, acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissäo Especial, datada de 28/5/75;
c) edital de convocaçao de reunião da Comissão Especial, datado de

28/5/75;
d) ata da reuniäo da Comissão Especial, datada de 3/6/75;
e) voto em separado da Bancada do MDB sobre a Mensagem n° 32, datado

de 4/6/75;
f) ata da segunda reunião da Comissão Especial, datada de 5/6/75;
g) parecer da Comissão Especial sobre a indicaçao, datado de 3/6/75;
h) lista de comparecimento dos Deputados;
I) cédula de votação;
j) ata da reuniào secreta do Plenário, sem a data de sua realizaçao;
29 - processo relativo a indicaçao do Sr. Leopoldo de Albuquerque Salgado

para a cargo de Prefeito Municipal de Caxambu, contendo:
a) a Menságem n o 34 (Oficio n o 13/75); do então Governador do Estado,
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Dr. Aureliano Chaves, datada de 28/5/75, acompanhada do curricula do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 3/6/75;
c) edital de convocaçãa de reunião da Comissão Especial, datado de

3/6/75;
d) parecer da Comissão Especial sabre a indicaçao, datado de 5/6/75;
e) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 5/6/75;
f) ata da segunda reunião da Comissão Especial, datada de 5/6/75;
g) lista de comparecimento dos Deputados;
h) cédulas de vataçao;
i) ata da reunião secreta do Plenário, datada de 19/6/75;
30 - processo relativo a indicação do Sr. Aracely de Paula para o cargo de

Prefeito Municipal de Araxá, contendo:
a) a Mensagem n° 39 (OfIcia n° 19/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 20/6/75, acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 20/6/75;
c) edital de convocacão de reunião da Comissão Especial, datado de

20/6/75;
d) parecer da Comissão Especial sabre a indicacão, datado de 24/6/75;
e) lista de comparecimento dos Deputados;
f) cédulas de vataçãa;
g) ata da reunião secreta do Plenário, datada de 25/6/75;
31 - processo relativo a indicacäo do Sr. Sebastião Sergio Bellini para a

cargo de Prefeito Municipal de Caldas, contendo:
a) a Mensagem n° 40 (Oficia n° 18/75), do entäo Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 20/6/75, acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 20/6/75;
c) edital de convocaçäo de reunião da Comissão Especial, datado de

20/6/75;
d) parecer da Comissão Especial sabre a indicaçao, datado de 24/6/75;
e) voto em separado da Bancada do MDB, datado de 25/6/75;
f) atas das reuniOes da Comissãa Especial, datadas de 24/6/75 e 25/6/75,

respectivamente;
g) lista de comparecimento dos Deputados;
h) cédulas de votacao;
I) s ata da reunião secreta do Plenário, datada de 26/6/75.
32 - processo relativo a indicacão do Sr. José Gabriel Junior para o cargo

de Prefeito Municipal de Tiradentes, contendo:
a) nomeaçäo da Comissão Especial, datada de 3/9/75;



I

30
b) a Mensagem n° 83 (OfIcio n° 61/75), do então Governador do Estado,

Dr. Auretiano Chaves, datada de 18/9/75, solicitando a devoluçao da
Mensagem n° 69, na qual fazia a indicaçao do Sr. Jos(§ Gabriel Junior para o
cargo de Prefeito Municipal, em virtude da desistência do indicado;

C) o Oficio n° n° 1.791/75, do então Presidente da Assembléia, Deputado
João Ferraz, devolvendo a Mensagem n° 69, datado de 23/9/75;

33 - processo relativo a indicaçao do Sr. Josafã Pereira Filho para o cargo
de Prefeito Municipal de Tiradentes, contendo:

a) a Mensagem n° 158 (Oficio n° 135/75), do então Governador do Estado,
Dr. Aureliano Chaves, datada de 24/11/75, acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 24/11/75;
c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de

25/11/75;
d) parecer da Comissão Especial sobre a indica(;ao, datado de 26/11/75;
e) ata da Comissão Especial, datada de 26/11/75;
f) lista de comparecimento dos Deputados;
g) ata da reunião secreta do Plenário, sem a data de sua realização;
34 - processo relativo a indicaçao do Sr. Luiz José da Fonseca para 0

cargo de Prefeito Municipal de Tiradentes, contendo:
a) a Mensagem n° 35 (Oficio n° 5/71), do então Governador do Estado, Dr.

Rondon Pacheco, datada de 15/6/71, acompanhada do curriculo do indicado;
b) nomeação da Comissão Especial, datada de 21/6/71;
C) edital de convocação de reunião da Comissäo Especial, datado de

21/6/71;
d) parecer da Comissão Especial sobre a indicaçao, datado de 22/6/71;
e) requerimento do Lider da Minoria, Deputado José Luiz Baccarini, datado

de 22/6/71;
f) ata da Comissão Especial, datada de 2216/71;
g) lista de comparecimento dos Deputados;
h) ata da reunião secreta do Plenário, datada de 23/6/71;
35 - processo relativo a indicacao do Sr. Carlos Edil Freitas Fortes para o

cargo de Prefeito Municipal de Passa Quatro, contendo:
a) a Mensagem n° 68 (OfIcio n° 45/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 2/9/75, acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 3/9/75;
c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de

4/9/75;
d) parecer da Comissão Especial sobre a indicação, datado de 10/9/75;
e) correspondência dos representantes do MDB, datada de 10/9/75;

atas da Comissão Especial, datadas de 8/9/75 e 10/9/75,
pectivamente;

cédulas de votacao;
lista de comparecimento dos Deputados;

ata da reunião secreta do Plenário, datada de 16/9/75;
6 - processo relativo a indicação do Sr. Afrânio Amaral para o cargo de

riefeito Municipal de PatrocInio, contendo:
a) a Mensagem n° 67 (Oficio n° 48/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 2/9/75, acompanhada do curricula do
indicado;

b) nomeação da Comissão Especial, datada de 3/9/75;
c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de

4/9/75;
d) parecer da Cornissão Especial sobre a indicação, datado de 9/9/75;
e) voto em separado dos representantes do MDB;
f) ata da Comissão Especial, datada de 9/9/75;
g) cédulas de votaçao;
h) lista de comparecimento dos Deputados;
i)ata da reunião secreta do Plenário, datada de 17/9/75;
37 - processo relativo a indicação do Sr. Mario Mascarenhas de Oliveira

para o cargo de Prefeito Municipal de São Lourenco, contendo:
a) a Mensagem n° 70 (Oficio n° 46/75), do então Governador do Estado,

Dr. Aureliano Chaves, datada de 2/9/75, acompanhada do curriculo do
indicado;

b) nomeaçao da Comissão Especial, datada de 3/9/75;
c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de

8/9/75;
d) comunicação de substituiçao de membro na Comissão Especial, datada

de 10/9/75;
e) ata da reunião da Comissão Especial, datada de 8/9/75;
f) voto em separado dos representantes do MDB, datado de 10/9/75;
g) parecer da Comissão Especial sobre a indicação, datado de 10/9/75;
h) ata da segunda reunião da Comissão Especial, datada de 10/9/75;
i) cédulas de votaçao;
j) lista de comparecimento dos Deputados;
I) ata da reunião secreta do Plenàrio datada de 17/9/75;
38 - processo relativo a indicaçao do Sr. José Antonio Moisés para o cargo

de,Prefeito de Caldas, contendo:
a) a Mensagem no 96 (OfIcio n° 71/71), do entäo Governador do Estado

Rondon Pacheco, datada de 23/11/71, acompanhada do curriculo do
indicado;
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b) nomeacao da Comissão Especial;

•c) edital de convocação de reunião da Comissão Especial, datado de
14/11/71;

d) parecer da Comissão Especial sabre a indicação, datado de 25/11/71;
e) ata da reunião da Comissao Especial, datada de 25/11/71;
39 - processo relativo a indicaçao do Sr. Ronaldo Junqueira para o cargo

de Prefeito de Pocos de Caldas, contendo:
a) a Mensagem n o 814/78, do então Governador do Estado Levindo

Ozanam Coelho, datada de 16/8/78, acompanhada do curriculo do indicado;
f) nomeação da Comissão Especial;
g) edital de convocação de reunião da Comissão Especial para a eleiçao do

Presidente e do relator, datado de 22/8/78;
h) comunicaçOes de substituição de membros na Comissão Especial;
i) ata e parecer, ambos datados de 24/8/78, em que se registram 0

resultado da eleiçao para Presidente e para Relator da Comissão Especial e
a decisão tomada pela Comissão Especial, no que se refere a Mensagem n°
814/78;

j) parecer do vencido e voto em separado a Mensagem n° 814/78;
I) lista de comparecimento dos Srs. Deputados;
m) ata da reunião secreta realizada em 31/8/78, em que se deliberou sobre

a indicacao contida na Mensagem n° 8 14/78;
40 - processo relativo a indicação do Sr. Sebastião TibUrcio Ribeiro para 0

cargo de Prefeito de Passa-Quatro, contendo:
a) a Mensagem n° 741 (OfIcio n° 40/78), do então Governador do Estado

Aureliano Chaves, datada de 15/5/78, acompanhada do curriculo do indicado;
b) nomeaçao da Comissào Especial, datada de 22/5/78;
c) edital de convocação de reuniào da Comissão Especial, datado de

22/5/78;
d) ata de eleiçao do Presidente e do Vice-Presidente e designaçao do

relator, datada de 24/5/78;
e) parecer da Comissäo Especial quanta a indicaçao, datado de 29/5/78;
f) comunicacão de substituiçao de membro na Comissão Especial, datada

de 30/5/78;
g) voto em separado do Deputado Ferraz Caldas, datado de 31/5/78;
h) ata da reunião da Comissäo Especial, datada de 30/5/78;
i) voto em separad do Deputado Morvan Acayaba, datado de 30/5/78;
j) parécer do vencido sobre a Mensagem n° 741, datado de 30/5178;
I) Oficio n° 787/78, do então Presidente da Assembléia Deputado Antonio

Dias, datado ie 8/6/78, informando ao Governador a aprovacao da indicaçäo;
41 - 'rocessá relètivo a pel-da de mandato do Deputado Jorge Carone,

contendo:
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a) pasta cam boletins de ocorrência do veiculo AL-5;
b) pasta corn fichas de serviço do veiculo AL-5;
c) pasta corn a Representação n° 1 e docurnentos relacionados corn a sua

tramitação;
d) pasta cam documentos relativos aos trabalhos da Comissao Especial e

ata da reuniäo secreta realizada em 8/12/67, em que se deliberou sobre o
Projeto de Resolucao n° 1.425/77, que declara a perda do mandato.

Apôs acurada avaliaçao dos documentos, constatou-se que eles, em
princIpio, poderao ser liberados a consulta publica, tendo em vista a
expiração do prazo estabelecido para que permanecessem classificados
coma secretos e considerando-se que neles não constam informaçao nem
referéncia que firam a intimidade, a honra Cu a imagem de pessoas neles
citadas.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos que as referidas atas passem ao dominio

pUblico e, coma tal, possam ter seu acesso franqueado aqueles que as
queiram consultar.

Sala das ReuniOes, 27 de outu bra de 2000.
Durval Angelo, coordenador - Sebastião Navarro Vieira, relator - Alberta

Pinto Coelho - Ermano Batista - Dalmo Ribeiro Silva.
- Publicado, inclua-se o parecer em ordem do dia.

PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE LEt N° 1.189/2000
Comissâo de Turismo, IndUstria e Comércio

RelatOrio
De autoria do Deputado Miguel Martini, a projeto de el em epigrafe dispOe

sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras providências.
Encarninhada preliminarmente a Comissão de Constituiçäo e Justiça, que

opinou pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora a
proposição a esta Comissão para o parecer de mérito.

Fundamentacão
A proposiçäo em análise procura disciplinar as atividades das empresas de

asseio e conser-vacao em atividade no Estado, a fim de criar uniformidade de
atuação.

Essa iniciativa vern instituir regras claras para a exercicio de urn ramo de
atividades que tern apresentado constante crescimento nos Ultimos tempos,
estimulando a aparecimento de empresas desqualificadas e oportunistas,
que, aproveitando-se da auséncia de uma legislação pertinente, vém-se
lançando no mercado de maneira irresponsavel, causando prejuizos de toda
natureza, em razão das irregularidades cometidas na prestaçao desses
serviços.

Assim sendo, a Iegislaçào proposta obrigará as empresas a se adequarern
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as novas regras, trazendo aos consumidores mator proteçao aos seus
interesses e direitos.

Ademais, a lei a ser institulda vai obrigar as empresas do ramo a se
inscreverem na Secretaria de Estado da IndUstria e Comércio e na Junta
Comercial, para que lhes sejarn concedidos os registros de funcionamento, o
que dará ao poder pUbtico meihores condiçaes de fiscalizacao, no ãmbito
administrativo, no fiscal e no das obrigacoes trabaihistas.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovaçao do Projeto de Lei n.°

1.189/2000, no 10 turno, na forma original.
Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Maria Olivia - Adelino de Carvalho -

AmbrOsia Pinto.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.215/2000

Cornissão de Administracao PUblica
Relatôrio

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epIgrafe foi encaminhado a esta Casa Legislativa por meio do Oficio n°
5/2000 e objetiva reajustar as vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário e dar outras providéncias.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 30/9/2000, a projeto foi distribuido
as comissôes competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Cornissão de Constituição e Justica emitiu parecer pela
junidicidadé, cönstitucionalidade e legalidade da matéria.

Por seu turno, cabe a esta Comissäo a exarne do mérito da proposicão,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentaçao
Corn base no processo de revisão da remuneracão dos servidores publicos

da administraçao direta e indireta do Poder Executivo, por rneio das Leis
Delegadas n° 41,42 e 44, editadas pelo Governador do Estado, a proposição
em epigrafe propOe urn reajuste de 10% incidente sobre as vencirnentos e
proventos dos servidores do Poder Judiciário, da mesma forma coma
prapãem os Projetos de Lei n°s 1.223 e 1.240/2000, de autoria,
respectivamente, do Ministério Püblico e da Mesa da Assembléia Legislativa,
para as seus servidores.

Sem uma potitica remuneratOria desde o ano de 1994 e, principalmente,
sem nenhurn reajuste salarial, as servidores pOblicos do Estado de Minas
Gerais ja não suportarn esse arrocho.

Corn efeito, desde a implantacäo do programa de estabilizacão econOmica
e da ernissäo do real como a nova unidade de moeda nacional, nenhuma
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medida foi adotada para repor as perdas salariais dos servidores pUblicas,
corno demonstra a realidade dos fatos.

Tat constatacão contraria Os preceitos constitucionais relativos aos
servidores püblicos no tocante, especialmente, a instituicãa de uma politica
de rernuneracão de pessoal, deterrninada pela Ernenda Constitucional n° 19,
de 4/6/98. Já se passaram quase dois anos, sern que alga de concreto tenha
sido realizado.

E sabido, por autro tado, que, corn o advento da Lei Complementar n° ioi,
de 2000, que estabelece normas de financas pUblicas voltadas para
responsabilidade na gestao fiscal, foram instituidos rigidos lirnites de despesa
corn pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios.

Nesse cantexto, ressaitarnos a relevancia da iniciativa proposta, fruto de
estudos das areas técnicas do Poder Judiciário, do Ministério Püblico e desta
Casa Legislativa, sensiveis as penalidades impostas aos agentes publicos
que infrinjarn a Lei de Responsabilidade Fiscal e a insatisfaçào e baixa
estirna de tadas as categorias de senvidores.

Sendo assirn, e justa e opartuna a concessão do reajuste ora proposto,
considerado, a nosso ver, mais urna açao comptementar das adequaçOes
promovidas no piano de carreira dos senvidores do Poder Judicianio,
objetivando a valorizacao destes e a eficiência na prestacao dos serviços, do
que uma expressão de pal Itica remuneratOria.

A razão do neajuste isanOmica para as servidones do Poder Judicianio, do
Ministérlo Püblico e da Assembléia Legislativa está na sernelhanca entre as
pianos de canneina nespectivos, difenenternente da nealidade da estnutura
organ izacional do Poder Executivo.

Par outro ado, outra nazão irnpOe que a reajuste seja concedido na rnesrna
data estabelecida peia Governador do Estado para as seus servidores,
superando-se a atraso na deflagração do pracessa.

Finatmente, gostariamos de nessaltan que a refanma administrativa
determinada pela Ernenda Constitucianal n° 19/98 visa a constituin uma
geraçao de servidores altarnente quatificados, seja mediante flovOs
concursos, seja mediante mecanismas de capacitaçãa, questao que envolve,
indiscutivelmente, a fixaçaa dos padrães de vencimentos e a implernentacão
de urn sisterna remuneratório, para que, nesse aspecto, a reforrna se
con salide.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela apravação do Projeto de Lei n° 1.215/2000.
Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Doutar Viana, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Sargento

Rodnigues - Anlen Santiago - José Hen nique.
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PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2000

Comissão de Administracao Püblica
RelatOrio

De autoria do Procurador-Geral de Justica, a projeto de lei em epigrafe foi
encaminhado a esta Casa Legislativa por meio do OfIcio n o 3/2000 e objetiva
reajustar o valor do indice básico de vencimentos e proventos dos servidores
do Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais e dar outras providências.

Publicado no "Diãrio do Legislativo" de 6/10/2000, o projeto foi distribuido
as comissOes competentés para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissâo de Constituicão e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Por seu turno, cumpre a esta Comissão a exame do mérito da proposição,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundarnentação
0 projeto em anãlise visa a reajustar em 10% Os vencimentos e proventos

dos servidores do Ministério Püblico, da mesma forma como propOem as
Projetos de Lei n°s 1.215 e 1.240/2000, de autoria, respectivamente, do
Presidente do Tribunal de Justica e da Mesa da Assembléia Legislativa, para
as seus servidores.

Amparados nas leis delegadas editadas pelo Governador do Estado, 0
Poder Judiciário, o Ministério PUblico e esta Casa Legislativa prapOem, ainda,
a aplicaçao do reajuste em julho do corrente ano, data estabelecida para a
reestruturacao do sistema remuneratOrio dos servidores pUblicos da
adrninistraçao direta e indireta do Poder Executivo, da Policia Civil e Militar
do Estado.

A relevância e a alcance dessa proposta se verificam, principalmente, no
fato de que as servidores a que se referern a proposiçao e as projetos de lei
citados estäo sem reajuste desde o ano de 1994, data da Lei Estadual n°
11.510, que suspendeu, por meio do art. 9°, a vigencia do sistema
remuneratôrio de reajustamento prevista na Lei Estadual n° 11.115, de 1993.

Corn efeito, corn o programa de estabilizaçao econOmica, que aiterou
substancialrnente a conjuntüra econOmica nacional, justificou-se a alteração
das regras ate então estabelecidas, que previam reajustes quadrimestrais,
corn antecipaçöes birnestrais, baseados na variaçao nominal da receita
liquida. Tal metodologia foi adotada para minimizar a perda do poder
aquisitivo dos servidores pUblicos, em virtude dos altcs indices inflacionários
naquele periodo.

Por outro ado, a realidade tern demonstrado que as medidas de combate a
inflação implantadas pelo Governo Federal impuseram o arrocho salarial a
todas as categarias de servidore.
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A par dessa constatação, pouco se fez, em termas de politica de
pessoal, principalmente desde a reforma administrativa determinada pela
Emenda Constitucional n° 19/98.

Ressalte-se que sobretudo questoes relativas a pessoal foram objeta dessa
reforma, coma, par exemplo, a ênfase no principio da eficiëncia
concomitantemente a implantaçâo de uma politica de qualificaçao do
servidor. Outra questao de grande relevância é a instituiçao, em todas as
esferas de gaverno, de urn conselho de palitica de adrninistracaa e
remuneraçao de pessoal, integrado par servidores designados pelas
respectivos Paderes, conforme estabelece a art. 39 da Constituição da
RepUblica, corn a nova redacao dada pela Ernenda Canstitucional n° 19/98.

Os pIanos de carreira tambérn merecern destaque, pals se apresentam
coma urn dos camponentes do sistema remuneratôrio de pessaal. Vale
lembrar que a Poder Judiciãrio e a Ministério Püblico ja promoveram algumas
alteraçOes nos pIanos de carreira dos seus respectivas servidores e a
Tribunal de Contas esté par efetivar proposta neste sentido, tao logo o projeto
de lei que tramita nesta Casa seja transformado ern lei.

Tadavia, issa so nao basta. Impöe-se, ainda, urgentemente, um reajuste
conforme a proposto, apresentada em canjunto por representantes das areas
técnicas do Ministério Püblico, do Pader Judiciário e da Assembléia
Legislativa, tao opartuno no momenta em que se visiumbra a idéia de uma
administraçao colegiada paralelarnente aos rigidas limites de despesa cam
pessoal ativo e inativo fixados peia Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cam efeito, a proposta de urn reajuste isonOmica vai ao encontra do
sistema rernuneratOria adotada pelos Orgãos mencionados, tendo em vista a
estrutura dos pianos de carreira respectivos e a fixaçao de urna tabela de
escalanamento vertical.

Não obstante a revisäa da remuneração dos servidores do Poder Executivo
e dos militares do Estado estar sendo diferenciada, e reconhecido o direito
dos servidores do Ministério Püblico e dos demais Poderes de receber a
reajuste a partir de juiha, conforme estabeleceram as leis editadas pelo
Governador do Estada, especialmente pelo fato de que a deflagraçao do
processo nesta Casa Legislativa samente agora é que suscitou a
necessjdade de se retroagir a data de vigéncia.

Finalmente, ressaltamos quanta é fundamental que as servidares
compreendam as sancoes decarrentes de atas praticadas pela inobservância
dos limites impastos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, principalmente, a
repercussaa de tais atos sabre a sociedade.

Doravante, serao imprescindiveis acOes nas diferentes esferas de Poder e
nos Orgäosinstitucionais, para dar, cada vez mais, transparéncia a prestaçao
das contas püblicas.II
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Quanto as Emendas n°s 1 e 2, reconhecemos a sua conveniência,

notadamente da Emenda no 1, que adequou a proposição aos principios
constitucionais norteadores da ad ministraçâo pübiica.

Conciusão
Opinamos, portanto, peia aprovação do Projeto de Lei n° 1.223/2000 corn

as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituiçào e
Justiça.

Sala das CornissOes, 31 de outubro de 2000.
Sebastiâo Navarro Vieira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Arlen Santiago - José Henrique.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.240/2000

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Mesa da Assernbléia Legisiativa, o projeto de Iei em epIgrafe
objetiva reajustar Os vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legisiativo" de 20/10/2000, o projeto foi distribuido
as comissöes competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 79, VIII, letra 'a", do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituiçao e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposicâo,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentaçao
0 projeto de lei submetido ao nosso exame objetiva conceder urn reajuste

de 10% incidente sobre os vencimentos dos servidores desta Casa
Legislativa, nos moides propostos pelo Tribunal de Justica e pelo Ministério
Püblico para os seus servidores, por meio dos Projetos de Lei n°s 1.215 e
1.223/2000, respectivamente.

Fruto de estudos das areas técnicas da Assembleia Legisiativa, do Poder
JudiciArlo e do Ministério PUblico, a proposta busca minimizar as perdas
salarlais decorrentes da inexisténcia de uma poiltica remuneratOria desde o
ano de 1994, data da impiantacao do programa de estabilizaçào econômica,
o qual impOs a suspensão da vigéncia do sistema de reajustarnento previsto
para os servidores pObicos do Estado.

Destaca-se a releváncia da iniciativa proposta, notadamente pelo fato de
que o percentual estabélecido para o reajuste demonstra sensibilidade as
novas regras instituidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para o controle
dos gastos püblicos, e as penalidades impostas, uma vez que,
reconhecidarnente, näo corresponde aos anselos de todas as categorias de
servidores. 	 ..	 •

O caráter isonôrnico do reajuste também se justifica pela semelhança
que ha entre as estruturas dos pianos de carreira dos servidores dos
referidos órgãos.

Quanto a aplicaçao da lei a partir de julho, ressaitamos que esse é urn
direito que deve ser reconhecido, uma vez que objetiva tão-somente superar
o atraso na deflagração do processo nesta Casa.

De todo o exposto, cumpre-nos ressaltar que a reforma administrativa
determinada pela Ernenda a Constituição n° 19/98 dá énfase a fixação dos
padrôes de vencirnento e dos demais componentes do sistema
remuneratório, razão pela qual a proposicao merece o nosso acolhimento.

Conclusâo
Opinamos, portanto, peia aprovação do Projeto de Lei n° 1.240/2000.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2000.

- Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval
Angelo - Dilzon Melo.
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JOnior - Alvaro Antonio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
TarqUmnio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Tories - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertu ía
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As l4hlOmin, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretãrio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura

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

- 0 Deputado José Henrique, 1°-Secretãrio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 146/2000*
Bela Horizonte, 27 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Exceléncia, para exame e deliberacãa dessa egregia

Assembléia Legislativa, a projeto de Iei anexo, que autoriza a Estado de
Minas Gerais a participar da mplantaçao do Fundo de Terras e da Reforma
Agraria - Banco da Terra, de que trata a Lei Complementar Federal n° 93, de
4 de fevereiro de 1998.

A autarizaçao legislativa possibilitará ao Estado participar da implantacao
do Banco da Terra na forma prevista na Iei complementar federal, através da
elaboraçao e execução de projetos de reforma agréria, podendo assinar
acordos, ajustes, contratos e convênios corn a União e as municIpios, corn
essa finalidade.

0

0
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 188 REUMAO ORDINARIA, EM 31/10/2000
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Dilzon Melo e

Dalmo Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens n°s 146 e 147/2000 (encaminham a Projeto de
Lei no 1.250/2000 e a Proposta de Emenda a Constituicao n° 44/2000,
respectivamente), do Governador do Estado - Oficios, telegramas e cartOes -
2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposicoes: Projetos de Lei
n°s 1.251 a 1.257/2000 - Requerimentos n°s 1.729 a 1.731/2000 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Mãrcio Kangussu, Bilac
Pinto, Eduardo Brandâo (3), Pastor George e Paulo Piau - ProposiçOes Não
Recebidas: Requerimeritos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Alberto
Pinto Coelho - ComunicaçOes: ComunicaçOes da Bancada do PPS e dos
Deputados Wanderley Avila, Marcelo Gonçalves (4), José Braga, Dun/al
Angelo, Mãrcio Kangussu, Amitcar Martins e Fábio Avelar - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Marcelo Goncalves e Sargento Rodrigues
- lnterrupçao e reabertura dos trabalhos ordinários - Discursos dos
Deputados Chico Rafael e Alberto Bejani - 2 Parte (Ordem do Dia): ia Fase:
Abertura de lnscriçOes - Discurso do Deputado Hely TarqUinio - Acordo de
Lideranças; decisão da Presidéncia - Acordo de Liderancas; decisão da
Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da Presidéncia - Leitura de
ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Marcia Kangussu, Pastor
George, Eduardo Brandão (3) e Bilac Pinto; deferimento - Discussão e
Votacäo de Pareceres: Parecer da Comissão de Justica pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 843/2000; aprovaçäo; verificação
de votaçao; inexistência de "quorum" para votaçao; anulaçao da votação;
chamada para recomposição do nUmero regimental; inexisténcia de "quorum"
para votaçao - Requerimento do Deputado Cristiano Canedo; deferimento;
discurso do Deputado Dilzon Melo - Questão de ordem - Requerimerito do
Deputado Chico Rafael; deferimento; discurso da Deputada Elaine
Matozinhos - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento 	 --
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dun/al Angelo - Dilzon Melo - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
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A implantação do Banco da Terra no âmbito do Estado foi objeto do

Decreto n° 41.270, de 27 de setembro de 2000, mas a relevància da matéria
recomenda a participaçao do Poder Legislativo no trato da questão,
ensejando, assim, a revogação do decreto em referéncia.

Na oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia a expressão do meu elevado
apreco e consideraçao.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEt N° 1.250/2000

Autoriza 0 Estado de Minas Gerais a participar da irnplantaçao doFundo de
Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, de que trata a Lei
Complernentar Federal n° 93, de 4 de fevereiro de 1998.

Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a participar da
implantação, em seu territôrio, do Fundo de Terras e da Reforma Agraria -
Banco da Terra, de que trata a Lei Complementar Federal n° 93, de 4 de
fevereiro de 1998, e seu regularnento, Decreto n° 3.475, de 19 de maio de
2000.

Art. 2° - 0 Estado, para atender o disposto no artigo anterior, poderã
promover a elaboraçao e execucão de projetos, garantida a participacäo da
comunidade no processo de distribuição de terra e implantacao de projetos.

Art. 30 - A participacao do Estado na irnplantação do Fundo de Terras e da
Reforma Agraria - Banco da Terra dar-se-á por intermédio da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 4° - Para Os fins desta lei, fica o Estado autorizado a assinar acordos,
ajustes, contratos e convénios corn a Uniào e Os municipios.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir urn Conseiho Gestor
para atender o disposto nesta lei, podendo fixar-Ihe as atribuiçaes.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de PolItica

Agropecuària e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento lnterno.

* - Publicado de acordo corn a texto original.
"MENSAGEM N° 147/2000*

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honrá de passar as rnãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter a apreciacao dessa egregia Assembléia Legislativa, a inclusa
proposta de emenda constitucional, o que faco corn base na disposição do
artigo 64, inciso II, da Constituiçao do Estado.

A proposta de ernenda ora encaminhada tern corno finalidade permitir a
estabelecirnento não bancário receber receita püblica estadual, o que virá
arnpliar o rol dos agentes arrecadadores, facilitando ao contribuinte a
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cumprirnento de suas obrigaçoes para coma Fazenda PUblica, rnorrnente
nos pequenos municipios em que não haja estabelecirnento bancário.

Renovo a Vossa Exceléncia, neste ensejo, minhas expressOes de grande
apreço.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N° 44/2000

Art. 10 - 0 artigo 239 da Constituição do Estado passa a ser o seguinte:
"Art. 239 - Sem prejuizo do sistema de centralização das receitas publicas,

o recolhimento de tributos e demais receitas püblicas estaduais seré efetuado
nos estabelecimentos pUblicos ou privados autorizados pela administracao
fazendäria.".

Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos

do art. 201 do Regirnento Interno.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. AntOnio Carlos Magalhaes, Presidente do Senado Federal,

comunicando que, a seu requerimento e dos Senadores Carlos Patrocinio e
Moreira Mendes, o Senado inseriu, em ata da sessäo de 18/10/2000, voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Tarso Flecha de Lima Junior.

Dos Srs. AntOnio José Leal, Procurador-Geral de Justica em exercicio;
Ayrton Mala, Auditor-Geral do Estado; Gerson de Britto Mello Boson, Reitor
da UEMG; José Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR;
Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais,
agradecendo a convite para a reunião em comemoração dos 50 anos de
atividade do Colegio Santo AntOnio.

Dos Srs. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado; AntOnio José Leal,
Procurador-Geral de Justiça Adjunto; Celso Castitho de Souza, Secretário
Adjunto de Meio Ambiente; José Francisco de Salles Lopes, Presidente da
BELOTUR; do Ten.-Cel. PM James Ferreira Santos, Secretârio Executivo da
CEDEC-MG; dos Srs. Victor Motta, Diretor Regional do SENAI-MG e
Coordenador-Geral do Sisterna FIEMG; Alcides Perini, Presidente da CDL de
Caxias do Sul; Alda Sandra Barbosa Marques, Presidente da CDL de Araxá;
Olimpio Marteleto, Presidente do Mercado Central; Hélio Barbosa, da Hélio
Barbosa & Associados; Flãvio Sanábio, da TV MetrOpole, agradecendo a
convite para a reunião em homenagem a CDL de Belo Horizonte, por seus 40
anos de fundaçao.

Do Sr. Raul Belém, Secretário de Agricultura, informando, em atencao a
requerimento da CPI das LicitaçOes, encaminhado por meio do Oficio n°
i.739/2000/DLE, que não consta nos arquivos dessa Secretaria contrato
celebrado corn a Empresa Montreal Informática. (- A CPI das Licitaçöes.)
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Do Sr. Paulino Cicero de Vasconcellos, Secretãrio de Meio Ambiente,'

agradecendo o convite para o debate pCiblico sobre habilitaçao de
éstabelecimentos destinados a produçäo e manipulaçao de alimentos
artesanais. (- A Comissão de Saüde.)

Do Sr. Carlos Patricio Freitas Pereira, Secretário da SaUde, solicitando que
Os pedidos de informaçao a essa Secretaria sejam formulados por meio de
documentos oficiais firmados pela Presidéncia desta Casa ou da CPI da
SaUde. (- A CPI da Saüde.)

Do Sr. MaurIcio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, encaminhando côpia de convenio celebrado entre esse orgáo, 0
DER-MG e o Municipio de Rio Pardo de Minas. (- A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, para Os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c
o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Augusto Tropia Reis, Secretãrio da Fazenda (2),
encaminhando, em atençao a requerimento da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira, informaçoes sobre o impacto financeiro do Projeto de Lei n°
530/99 (- Anexe-se ao Requerimento n°-1.452/2000.); e encaminhando Os
demonstrativos contábeis da administração direta, indireta, de fundos e fiscal
referentes a setembro de 2000 (- A Comissão de Fiscalização Financeira.).

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administraçao,
informando, em atençao a pedido de diligencia formulado pela Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei n° 1.070/2000, que o expediente foi
encaminhado a Secretaria da Casa Civil.

Dos Srs. Antonio José Leal, Procurador-Geral de Justica do Estado
Adjunto; Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais;
Carlos Nejar, Presidente em exercicio da Academia Brasileira de Letras, e
Ney Paolinelli de Castro, agradecendo convite para o lançamento dos vols. 3
e 4 da Coleçao Memôria Politica de Minas.

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuai,
encaminhando cOpia da Indicaçâo n° 144/2000, do Vereador Eustáquio
Azevedo Rocha, na qual solicita a Casa providéncias para a construção de
uma barragem no ribeirão Piaui, no Municipio de AraçuaI. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Fausto Ferrer FrOes, Superintendente-Geral da FHEMIG,
encaminhando o quadro de recursos humanos da referida Fundaçao. (- A CPI
da Saüde.)

Do Sr. Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC, agradecendo 0
convite para a reuniào especial em comemoração do centenãrio de
nascimento do Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Do Sr. Márcid Barroso Domingues, Secretário Adjunto da Segurança
Püblica, em atencab ao Requerimento n° 1.381/2000, da Comissão de
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Direitos Humanos encaminhando cOpia de oficio da Delegacia de Policià
da Comarca de Pompéu prestando informacOes sobre o homicidio, ocorrido
nessa cidade, que vitimou o Sr. Altamir José de Oliveira.

Do Sr. Adalciever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do Secretàrio da
Seguranca PUblica, em atençäo ao Requerimento n° 1.257/2000, da
Comissão de Direitos Humanos, encaminhando documentos concernentes
aos fatos que culminaram corn a morte dos menores Bruno Gonçalves
AraUjo, Fernanda Paiva Miranda, Isabela de Souza Castro e Thiago Bruno
Santana.

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departarnento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, encaminhando cOpia das planilhas
informando a transferéncia de recursos para o Fundo Municipal de
Assisténcia Social, destinados a manutenção dos Servicos Assistenciais de
Açao Continuada e Rede Abrigo-2000 nos meses mencionados. (- A
Comissão de Fiscalizacao Financeira.)

Do Sr. Adernir dal Castel, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de
Chapada GaUcha, acusando o recebimento do Oficio n° 1.778/2000, que
encaminhou ao Ministro da SaUde o Requerimento n° 1.579/2000, solicitando
que esse municipio seja incluido no Programa de Desenvolvimento Integrado
SocioeconOmico.

Do Sr. Luciano Fullgraf, Coordenador-Geral de RelacOes do Trabalho,
encaminhando inforrnaçOes relativas a pedido contido no Requerimento
n°1 .538/2000, da Comissão de Politica Agropecuaria.

Dos Servidores da Justica das Comarcas de Monte Belo, Barão de Cocais,
Rio Paranaiba, Nova Serrana, Unal, Itanhomi, Malacacheta, Alvinópolis,
Itumirim, Conceiçao das Alagoas, Machado, Muzambinho, Manhurnirim e
Prata, solicitando agilizacao na trarnitaçao do projeto de lei que trata do
aumento salarial dessa classe. (- Anexern-se ao Projeto de Lei n°
1.215/2000.)

Do Sindicato dos Servidores PUblicos de Ribeirão das Neves e da Central
Unica dos Trabalhadores de Minas Gerais, solicitando sejam tomadas as
providências necessérias em relacao ao atraso no pagamento dos salários
dos servidores de Ribeirão das Neves.

Do Sr. Ronaldo Procácio da Silva, Presidente da Associacao de Bombeiros
Voluntérios de Minas Gerais, - ABVMG -, encaminhando a Carta de
Congonhas, documento elaborado durante o I Seminário de Bombeiros
Voluntérios do Estado de Minas Gerais. (- Distribuidos a Comissão do
Trabaiho.)

Dos Srs. Juarez Souto e Marcos Francisco Oliveira, de Montes Claros,
solicitando esciarecirnentos a respeito de intimação para comparecer a
reunião da CPI do Narcotráfico. (- A CPI do Narcotréfico.)Pu
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TELEGRAMAS

Dos Srs. Eliseu Resende, Deputado Federal; Homero Santos, Ministro do
Tribunal de Contas da Uniao; Sergio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado; Orlando Adão Carvalho, Desembargador do Tribunal
de Justica do Estado; Antonio Salustiano Machado, Secretário de Ciência e
Tecnologia; Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino, Prefeito Municipal de
Ipatinga; Mrcelo AraUjo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais;
Ronaldo Mokdece, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de
Fora; Josué Christiano Gomes da Silva, Superintendente-Geral da
COTEMINAS; Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG; Flãvio
Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG; Iraci de Assis Cunha, Presidente do
SETRANSP; Joaquim Gaspar Ventura, do Centro da Comunidade Luso-
Brasileira, e Ricardo Pitchon, agradecendo a convite para a reunião especial
em comemoração dos 40 anos da CDL-BH.

Dos Srs. Bonifácio de Andrada e Antonio do Valle, Deputados Federais, e
Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo o convite para a
lançamento dos vols. 3 e 4 da Coleçao Memória Politica de Minas.

Dos Srs. José Alencar, Senador; Antonio do Valle, Deputado Federal;
Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, e Fernando Furtado,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 50
anos do Coleg: 	 nto AntOnio.

Dos Srs. Aracely de Paula, Deputado Federal, e Arlindo Porto, Senador,
agradecendo o convite para evento em homenagem ao Senador José
Alencar.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo a
convite para o debate pUblico sobre habilitaçao de estabelecimentos
destinados a produçao e manipulacao de alimentos artesanais.

CARTOES
Dos Srs. Manoel Costa, Secretário do Turismo, e Axel Sorensen, Secretário

Adjunto de Transportes e Obras PUblicas, agradecendo o convite para a
Debate PUblico Habitaçao de Estabelecimentos Destinados a Produção e
Manipulaçâo de Alimentos Artesanais.

Dos Srs. Sergio Bruno Zech Coelho, Secretãrio de Espores; César Masci,
Presidente da Cãmara Municipal de Belo Horizonte; Flávio Ferreira de Lara
Resende, Diretor-Presidente dO CEASA-MG; e Axel Sorensen, Secretário
Adjunto de Transportes e Obras PUblicas, agradecendo o convite para a
reunião especial em comernoração aos 50 anos de atividade do Colégio
Santo Antonio.

Dds Srs MurIlio de Avellar Hingel, Secretário da Educaçäo; Mauro Santos
Ferreira,Secretário do Planejamento; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de
Transportes e Obrs PUblicas; Maria das Doresda Matta Castro, Presidente
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da AMAS; e Lincoln Sabino, agradecendo a convite para o lançamento dos
volumes 3 e 4 da Coleção Memória PolItica de Minas.

Dos Srs. Luis Mârcio Vianna, Secretário de Minas e Energia; Mauro Santos
Ferreira, Secretário do Planejamento; Cel.-Av. Francisco José da Silva Lobo,
Cornandante do CIAAR; Mariza Rezende Afonso, Secretária Municipal de
Cultura; Maria da Conceição Castro Wagner, Assessora Especial do Prefeito
de Bela Horizonte; e Murilo AraUjo, Presidente do Centro das IndUstrias,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração aos 40
anos de fundacao da CDL-BH.

Dos Srs. Flávio Ferreira de Lara Resende, Diretor-Presidente do CEASA-
MG, e Cel. PM José Maria Comes, Comandante do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, agradecendo a convite para a reunião especial em
comemoração ao centenário de nascimento do Desernbargador Afonso
Teixeira Lajes.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber
proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEt N° 1.251/2000

Declara de utilidade publica a Associacao Comunitãria Amigos de Rancho
Verde cam sede no MunicIpio de Visconde do Rio Branco.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Associação Comunitária

Amigos de Rancho Verde, corn sede no Municipio de Visconde do Rio
Branco.

c Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 16 de outubro de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Associação Comunitária Amigos de Rancho Verde, corn

sede no Municipio de Visconde do Rio Branco, e uma associação civil sem
fins lucrativos, de caráter filantrOpico e organizada para a prestacão de
serviços sOcio-econOmicos de interesse da comunidade em que atua. Por isto
e tal como determina a Lei Municipal n° 507, de 2000, a Associaçao jã tern
reconhecida a sua utilidade pUblica municipal.

Coma a Associação congrega a comunidade em torno dos problemas
locais, ajuda no intercâmbio entre os rnoradores do campo e da cidade,
representa a comunidade junta a Orgãos publicos e privados, entre muitas
outras coisas, entendemos que merece, corn justica, o titulo de utilidade
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declarar de utilidade pblica o Conseiho de Desenvolvimento Comunitãrio
de Barra Bonita, corn sede no Municipio de Muzambinho.

Fundada em 1°/9178, a entidade vem desenvolvendo relevantes serviços
sociais, atendendo a comunidade da localidade de Barra Bonita.

A declaracão de utilidade publica é, em verdade, urn reconhecimento de
suas atividades em favor dos menos favorecidos dessa tocalidade.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.254/2000
Dispãe sobre a proibicão do uso de telefones celulares em salas de aula,

teatros, cinernas e igrejas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a utilizacao de telefone celular ern salas de aula,

teatros, cinernas e igrejas, durante as respectivas atividades.
Parágrafo Onico - A proibiçao prevista no "caput" deste artigo limita-se a

conversação ao telefone e ao soar de sua campainha, sendo adrnitidas as
dernais funçOes do equipamento que não gerern incômodo aos circunstantes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicoes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 26 de outubro de 2000.
João Paulo
Justificaçao: As pessoas que tern estado presentes em salas de aula,

teatros, cinernas e igrejas tern sofrido grandes prejuizos em virtude do
barulho das campainhas de telefones celulares, bem corno 01 causa das
frequentes conversas ao telefone, fatores que tambérn tern causado
ndisfarcavel desconforto e ate irritaçao as demais pessoas que se encpntrem
no mesmo recinto.

A iniciativa busca exigir major civilidade e respeito em ambientes restritos,
no que se refere a utilização desse importante avanço da tecnologia.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Educação para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEt N° 1.255/2000
Institui atendimento especial a deficiente visual na rede de ensino do

Estado e dã outras providências.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - C) Estado deveré adotar em sua rede püblica de ensino métodos de

al fabetizacao acessIveis aos deficientes visuais.
Parãgrafo ünico - Para atender ao que dispöe o caput" deverão ser

desenvolvidos e aplicados materiais pedagOgicos que permitam a
co rnpreensão de mapas, graficos e desenhos.
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pUblica estaduaL Por este motivo, esperamos contar corn ó apoio dos
Deputados desta Casa a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.252/2000
Declara de utilidade pUblica a Creche Escola Infantil São Cosme e São

Damiäo, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficadeclarada de utilidadepüblica a Creche Escola Infantil São

Cosme e São Damião, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Reunioes, 30 de outubro de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificaçao: A Creche Escola Infantil São Cosme e São Damiäo, corn sede

no MunicIpio de Belo Horizonte, e uma sociëdade civil sem fins lucrativos que
tern por finalidade assistir as criançasde 3 meses a 6 anos e 11 meses da
região do Bairro Goiãnia, priorizando aquelas cujas mães trabalhem fora do
ar e aquelas cuja famulia seja de baixa renda.

No cumprimento dessa tarefa, a Creche, além de ministrar liçOes de asseio
pessoal e alimentaçao, proporciona-Ihes assistência médica, dentária, afetiva
e social. A Creche se dedica, tambérn ao auxIlio as familias, sempre para
apoiar a criançá em seu desenvolvimento.

Por esses motivos, esperamos poder contar corn o apoio dos Deputados
desta Casa a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabaiho, para de!iberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.253/2000
Declara de utilidade pUblica o Conseiho de Desenvolvimento Comunitário

de Barra Bonitá, corn sede no Municipio de Muzambinho.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fiáa declarédo de utilidade Pübljca o Conseiho de

Desenvolvimento Comunjtárjo de Barra Bonita, corn sede no MunicIpio de
Muzambjnho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçäo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes ern contrário. 	 -'
Sala das Reuniães, 27 de outubro de 2000. 	 -

•Marco Regis
Justificaçao: A proposição que oraapresentamos tern por finalidade
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Art. 2° - As entidades de ensino superior em funcionamento no Estado

deverão oferecer ao vestibulando portador de deficiência visual métodos
eficientes que possibilitem a sua participaçäo nos vestibulares em igualdade
de condicoes.

Art. 3° - Para a irnplementacao do que dispöe esta lei, a Secretaria de
Estado da Educacao e a direçao do estabelecimento de ensino poderão
articular-se corn outras entidades dedicadas ao desenvolvimento de métodos
de atendimento ao deficiente visual e declaradas de utilidade pOblica.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicaçao.

Art. 5° - Esta lel entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de setembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificacao: A imprensa tern registrado, com frequéncia, grave alerta que

parte dos portadores de deficiência visual: é simplesmente impossivel
entender os mapas, gràficos e desenhos das questoes do vestibular, mesmo
naquelas provas especialmente elaboradas para eles.

Na verdade, as reclamaçoes acentuam a falta de métodos eficientes que
permitam ao deficiente visual participar, em condiçoes de igualdade, dos
concursos que proporcionam o ingresso nos cursos de nivel superior.
Ademais, evidenciam a carência de métodos empregados na rede publica de
ensino a permitir a oferta desse atendimento diferenciado. Sem dOvida, urna
distorçao que contraria o nosso ordenamento juridico e que reclama urgentes
providências.

Ao apresentarmos a presente proposição, objetivamos alcancar urn ponto
de consenso que possa indicar alternativas e soluçOes concretas que tome
acessivel ao deficiente visual a participacão nos vestibulares.

Por essas razOes, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Educação e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.256/2000
Declara de utilidade pUblica a entidade Casa da Amizade das Senhoras

dos Rotarianos de Betirn, corn sede no Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pOblica a entidade Casa da Arnizade

das Senhoras dos Rotarianos de Betim, corn sede no Municipio de Betirn.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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Sala das ReuniOes, de de 2000.
Ivair Nogueira
Justificação: A Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Betim e

entidade civil corn personalidade jurIdica prôpria sern fins lucrativos que nâo
remunera os membros de sua diretoria, nem distribui lucros, vantagens ou
bonificacoes a seus dirigentes.

Fundada em 15/4/80, a entidade encontra-se em pleno e regular
funcionamento, desde sua fundação, prestando relevantes serviços
filantrOpicos as pessoas carentes do Municipio de Betim, em todas as
modalidades de assistência social, especialmente corn relacao a infância
necessitada, sendo a referida obra apoiada pelo Rotary Clube de Betim.

Por respeitar, corn base nos documentos em anexo, todos os requisitos
exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade por certo contará
corn o apoio de nossos nobres pares nesta Casa, para ser agraciada corn o
titulo declaratório de utilidade püblica.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçào, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.257/2000
Declara de utilidade püblica a Fundacao de SaUde Cristo Rei, corn sede no

Municipio de MatipO.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundação de SaUde Cristo

Rei, corn sede no Municipio de Matipô.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 2000.
Cristiano Canêdo
Justificação: A Fundaçao de SaUde Cristo Rei, fundada em 1°/4/76, e uma

entidade beneficente e sem fins lucrativos.
Possui como meta primordial a criação e manutenção de urna unidade

hospitalar corn assisténcia rnedico-odontologica, ambulatorial e orientação
terapeutica, em qualquer especialidade.

Elevar o padrao de saUde da cornunidade, mediante cooperação corn as
entidades pUblicas e privadas que possuern o mesmo proposito, é também
urn dos seus objetivos.

Além do rnais, a entidade apresenta as requisitos legais para ser declarada
de utilidade publica, razão por que esperamos a anuéncia dos nobres
colegas ao titulo declaratOrio que se Ihe pretende outorgar nestaocasião, em
reconhecirnento aos bons serviços prestados ao povo de Matipó.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,'I
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e de SaUde, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.729/2000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos

anais da Casa o artigo intitulado "Maior Centro de Producao Fica em Minas
Gerais", publicado na 'Folha de S. Paulo" de 16/10/2000. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.730/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto decongratulaçoes corn o Sr. Edgar Antunes Pereira,
Diretor-Presidente da Sociedade Editorial Arapuim Ltda. ("Jornal de
Noticias"), pela campanha em favor da recuperação do rio Verde Grande. (- A
Comissao de Meio Ambiente.)

N° 1.731/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulaçaes corn o Sr. Fãbio Doyle
por sua posse na Academia Mineira de Letras. (- A Comissão de Educacao.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Marcia Kangussu, Bilac Pinto, Eduardo Brandão (3), Pastor
George e Paulo Piau.

ProposiçOes Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do

Regimento Interno, as seguintes proposiçOes:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando manifestaçao de

congratulaçOes corn a Radio Guarani, de Belo Horizonte, pelos 20 anos de
fundacão. (- Idéntica proposiçao foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Bilac Pinto.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando manifestaçao de
congratulaçOes corn o Sr. Fábio Proenca Doyle por sua posse na Academia
Mineira de Letras, em 27/10/2000. (- ldêntica proposicão foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçoes da Bancada do PPS e

dos Deputados Wanderley Avila, Marcelo Gonçalves (4), José Braga, Durval
Angelo, Màrcio Kangussu, Amilcar Martins e Fábio Avelar.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Marcelo Gonçalves.
o Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico

das galerias, imprensa, como Presidente da CPI do Narcotráfico de Minas
Gerais, 'enho relatar Os fatos ocorridos na Ultima semana. 0 assunto mais
importànte foi quando os membros da CPI começaram a receber vàrias
denOncias da Delegacia de Tôxicos, de onde vários traficantes eram soltos
todos 'as finais de : semána. Eram' sempre os mesmos traficantes. E as
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lenüncias relatavam que alguem estava ganhando algurna coisa desses
raficantes. Em dais rneses coihemos essas denOncias e, na semana
passada, tinhamos as nomes e Os endereços dos traficantes. Fomos ao
Promotar, que nas ajudou a conseguir corn o Juiz uma liminar de busca e
apreensão de todos as traficantes da lista. Fomos a Policia Militar e a Cel.
Antanina, corn muito sacrificio, conseguiu 15 equipes para acompanhar esse
mandado de busca e apreensaa. E quem sabia dessa aperação eram apenas
alguns membros da CPI, o Promotar, a Juiz e a Cel. Antonino. Mas da CPI
faz parte o Corregedor de Policia Civil e achamos por bern falar corn ele. Ele
nos disse que, na hierarquia, tinha a dever de falar corn o Superintendente da
Policia Civil, que, por sua vez, falou corn o Secretário da Seguranca. 0 fato é
que, corn tudo arrnado, esse mandado de busca e apreensãa seria feito no
sãbado pela manhã em todas as residéncias dos traficantes. No sábado a
tarde iriarnos a Delegacia de Tôxicos para ver onde estariam esses
traficantes. E queria pedir desculpas a Palicia Civil pela entrevista que dei a
CBN. Fiquei extremamente chocado porque na sexta-feira, as 10 horas da
naite, ligaram dois informantes da CPI, que disseram que ja havia corrido a
noticia aqui da existéncia de urn mandado de busca e apreensão e de que a
Policia Militar tinha 15 equipes, que efetuariarn esse mandado de busca e
apreensão no sãbada. E que todos Os presos estariam là recolhidos inclusive
urn preso que estava no hospital. E seria aumentada a guarda da cadeia da
Divisão de TOxicos.

No sábado, todos as membras da CPI haviam cambinado urn encontra as
l3h3Ornin, quando estarIamos corn as names dos traficantes presos para ira
cadeia de tôxicas. Fiquei surpreso, chocado, e realmente generalizei. Quero,
de pronto, pedir desculpas a toda a Policia Civil, porque generalizei ao dizer
que nao confiava em toda a Policia Civil. Reconheça meu erro. Não podernas
é confiar em alguns. Como a minha formaçao e médica, também nãa
podemos confiar em todos as medicos. Então, peço desculpas porque
generalizei em urn momenta que tive grande impacto e grande decepcao corn
alguns elementos da Policia Civil.

0 Deputado Sargento Radrigues (em aparte) - Sr. Presidente e
telespectadores, gostaria de reafirmar as palavras de V. Exa. Fui, alias, urn
dos Deputados que disseram a V. Exa. que teriamos que ter a zelo, a cautela
e a lisura na hora de apantar as rnaus elementos que estãa no carpo policial.
V. Exa. estã de parabens par estar fazendo essa observação. Gostaria de
reafirmar que as passos calacados par V. Exa. do trabaiha da CPI do

-Narcotràfico em relaçäo a esse episOdio foram bern pastas. Tin harnos aquela
inforrnaçao, e, coma é de conhecimento, par dever canstitucional, a
Deputado não pode revelar a sua fonte, mesmo porque fai solicitado aos
Deputados que mantivessem a sigilo dessa informaçaa. Coma são agentes
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publicos serbs e competentes que passaram a informaçao, temos a dever
de preservar.

Mas reitero a V. Exa. o que afirmarnos mais cedo, hoje. Estaremos
formulando oficio ao Governador pedindo audiência em caráter de urgência
para dar-Ihe conhecimento do desenrolar dos fatos. A CPI tinha um trabaiho
a ser realizado, mas foi abortado por uma inforrnaçao que vazou. 0 Delegado
Renato Patricia, Corregedor que acompanha a CPI, cumpriu o seu papel e
repassou as informaçOes ao escalão superior. 0 Governador é que detém a
competencia para tomar asprovidëncias, principalmente no que diz respeito
ao escalão superior, se a caso assim exigir.

Sou solidário a V. Exa. e quero dizer que a CPI vem apresentando urn
trabaiho séria e coerente. A populacao de Minas Gerais tern tornado
conhecimento disso.

Sr. Presidente, solicito ao Deputado Marcelo Gonçalves que leia a ofIcio
encaminhado pelo Sr. Secretãrio da Segurança PUblica a CPP do
Narcotráfico.

0 Deputado Marcelo Gonçalves - (- Lê:)
"Sr. Presidente, atencbaso tenho sido, sempre e sempre, para corn V. Exa.

e para corn os Srs. Deputados membras dessa CPI.
Recentemente, par exernplo, tive a oportunidade de receber V. Exa. em

rneu gabinete, para ouvi-lo sobre irregularidades que estariam ocorrendo na
Delegacia de Policia de Monte Carrnelo.

De irnediato, determinei o afastamento não so da autoridade policial da
aludida comarca, camo também de urn Detetive e de urn Carcereiro, que
estariam envolvidos em atividades criminosas, caloquei todos a disposição da
Corregedoria-Geral de Policia. Fiz corn que tabs providéncias fossem
formalizadas por rneio de publicaçâo do ato respectivo no "Minas Gerais", ato
de ctija copia V. Exa. recebeu urn exemplar.

Pois e, num contexto assirn, de ampla colaboraçao da chefia desta Pasta
corn ëssa CPP, fob que, ausentando-me desta Capital na sexta-feira para
descansar algurnas horas na fazenda que possuo em Campo Bela, fui
contatado por meu filho, por via de telefone celular, já no domingo, de retorno
a Belo Horizonte, quando recebi a noticia de que a Radio CBN acabara de
divulgar qüe urna "operação" que havia sido planejada pela CPI para flagrar
presos que estaria'rn'senda tiberados nos fins de sernana pela Chefia da
Djvisão de TOxicose Entorpecentesfora abortada porque a "pulão" tinha sido
comunicado aos interessàdos, corn conhecirnento do roprio Secretário da
Seguranca, que, por espirito de carporativisrno, fizera corn quë se frustrasse
a concretização das prisOes, para as quais ja haviarn sido mobilizadas 15

uaThiçães da PMMG. 	 ' . - 	 ..
Sr. Presidente, V. Exa. mat pode calcular o estarrecirnentoqiie me causou
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sse episodio. Entreb em contato corn a mencionada radio. Ainda pelo
eIular ouvi a reprodução da matéria, gravada em fita.
Do estarrecimento passei a estupefaçao, e desta a revolta, revolta que,

'eernenternente, venho, corn este, manifestar a V. Exa.
Não aceito, definitivamente, não aceita, nern par hipOtese, insinuacöes,

omo as que V. Exa. fez divulgar a respeito da minha honradez e da
)robidade corn que desempenho as altas funçoes de Secretário de Estada,
para a exercicio das quais fui honrado corn escolha de S. Exa. a Sr.
Governador Itarnar Franca.

Não tinha conhecirnento de nenhurna "operação" sigilosa, nãa atrapalhei
nenhurn "pulao", não participo e não dau rneu aval a desanestidades,
improbidades e irregularidades.

V. Exa. asseverau que, para efetivação da taP "operação sigilasa", as
agentes executares dela já tinharn em mãos as mandadas de prisão
expedidos contra as detentas que seriam flagrados. Näo e mandado de
prisão, é mandada de busca e apreensão.

Pois bern, Sr. Presidente, então V. Exa. dispöe dos names deles. Preciso
desses'nomes, urgenternente.

Solicito a V. Exa. que, quanta antes, envie-rne a relação deles, bern coma
todas as autras inforrnaçaes concernentes ao caso, para que eu possa
urgenternente, tarnbém, coma farei, determinar a apuração completa de fatos
e respansabilidades.

Ja que a prôpria Presidéncia dessa CP fez corn que nãa seja passivel
mabs falar em sigilo, porque a midia ja tornou conhecimento e publicou, par
todas as vias, noticias sabre ePa, faco questao de que, corn extrerno rigor,
tudo seja devidarnente elucidado.

Considero a especie de acusacão de que fui alvo inaceitével, repugnante e,
princbpalrnente, irresponsavel. Definitivamente, repito, eu näa a posso aceitar,
näo a acebto.

Não será essa CPI nem nenhuma outra nem ninguém que conseguira, corn
inverdades, abalar meu conceito de homern que tern consciência da
irnportância, dirnensão e altissirna responsabilidade do cargo que exerço, de
Secretãrbo de Estado da Segurança PUblica.

E questäo de honra para rnirn dar satisfaçao de tuda, minücia par minUcia,
a S. Exa. o Sr. Governador do Estado. Para issa, aguardo as infarrnaçoes
que solicitei a V. Exa. Profundarnente cantristado par ter sida tratado da
forrna corn que fui par V. Exa., subscrevo-me cordialmente.

Mauro Ribeiro Lopes, Secretário de Estado da Segurança PUblica".
0 Deputado Durval Angela (em aparte)* - Quero apenas entender a

situaçao surrealista que estarnos vivendo, neste momenta, no Plenéria. 0
Secretario adentrou no Plenario, e fob entregue urn documenta a V. Exa. Sua
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presença deveria ser registrada ou ele deveria ser convidado a compor a
Mesa, para entender a motivo da leitura dessa carta e da situaçao inusitada
que estamos vivendo. Nunca vi isso na Assembléia.

o Deputado Marcelo Goncalves - A Presdência da CPI quer dizer
Deputado Durval Angelo que estava fazendo exatamente isso antes da
entrada do Secretãrio Mauro Lopes. Já tinha explicado a Policia Civil o fato
de, no meu desapontamento, ter dito, na radio CBN, que não confiava mais
nessa instituiçao. Retratei-me jâ, pals não deveria ter generalizado e citado
toda a Policia Civil, apesar da raiva e revolta que me sentia. Realmente
radicalizel, mas ja pedi desculpas a todos Os policiais civis, pals deveria ter-
me dirigido apenas a alguns setores da instituicao.

Corn relação a carta do Secretário da Seguranca, Mauro Lopes, esta
Presidência da CPI disse, na radio CBN, que tinhamos urn mandado de
busca e apreensão, e não de prisão, corno foi registrado aqui. 0 que
obtivemos dos informantes, par meio do Deputado Rogeria Correia e de outro
da Divisão de Tóxicos, cujo name não passo citar, levou-nos a essa situação.
Se esses inforrnantes se dispusessem adepor na CPI, a sua Presidência
farmularia urn requerimenta, canvocando todos as envolvidos na operação a
depar, pals queremas buscar a verdade. 	 -

Sr. Presidente, Ii urna carta para a Sr. Secretário, que adentrou no Plenário.
Meu tempo esgatou-se, mas gostaria de concluir a pronunciamento.

Em 1 minuta, não explicarei muita, mas gostaria de falar de alguns trechos
da carta do Sr. Secretário.

Desde a inicia da CPI, ele, realmente, abriu tadas as portas para a
Comisão. Em Montes Claros, ande efetuamos a prisãa da Delegada, não
houve nenhuma intervencão. Em Monte Carmelo, ao pedirmos 0
afastamento, tudo jã estava pronto. Entretanto, infelizmente, a Deputado
Rogërio Correla e a Deputado Sargenta Rodrigues tinham essas
informacoes, e ternos que ser honestos corn nOs mesmos da CPI, pals, do
contrário, cotho alguns Deputadas defendem, terlamos de acabar corn ela.
Muito abrigada.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sargento Rodrigues.
o Deputado Sárgento Radrigues - Sr. Presidente, you explicar, passa a

passa, a caso parà a Plenário desta Casa, pais e necessário que se
esclareca a questâa.

o Deputado Rogërio Correia, que e a relator da'- CPI, recebeu uma
informação da Divisãa deTôxicos e Entorpecentes, par mela de urn dos
agentes püblicos, que ésério e conflével -coma Depitado, tenho a dever de
preservar a sua fonte dizendo-que presas' estariam passando a final de
semana em casa, em nUmero de 15. 0Presidenfe eu e dPromotor Andre
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Estevãa Baldino discutimos isso para tentarmas resolver essa situacão. 0
Promotor pediu ao Juiz, Dr. Eli de Mendonça, as mandados de busca e
apreensão, para que, caso as presos estivessern passando as finais de
semana em casa, esses mandados fossem cumpridos. Foi feito urn cantata
corn a Cel. Antoninho, Chefe do Estado Major da Policia Militar. Então, foram
preparadas 15 equipes da Policia Militar para, no sébado pela manhä,
cumprirem as rnandados de busca e apreensao. Confirmada a presença dos
presos em suas respectivas residéncias, a CPI iria ate a Divisão de Tóxicos
para canferir a relaçao e para tomar as pravidências de praxe. 0 Delegada
Renato PatrIcia, que e o Corregedor da Policia Civil e que acompariha as
trabalhos da CPI, foi notificado e certificado de todo a assunto. Foi
combinada para a sexta-feira a aperação desenvolvida pela CPI, pelo
Ministério Püblico e pela Corregedoria. No sábada, estava tudo preparado.
Entäo, a Corregedor relatou ao Deputado Marcelo Gonçalves e ao relator,
Deputado Rogerio Correia, que, par questão funcional, institucional e
hierarquica, deveriam anunciar ao seu escaläo superior. Sendo assim,
fizeram isso. Na sexta-feira a noite, a Deputada Rogerio Correia, relator da
CPI, récebeu a ligaçao em que se dizia que a aperaçao da CPI ja estava
furada, porque a Divisão de TOxicos teria sido avisada de que a CPI estaria Ia
no autro dia, pela manhã. 0 Deputado Marcelo Gonçalves disse que isso jé
foi definido pela CPI. Estamos pedindo uma audiência ao Governador para
relatar a caso. 0 Secretário, em algum momenta, colocou algum
impedimenta, mas não corn relacao a operaçãa. Ele tern nos atendido de
acordo corn o que a CPI tern definido.

Secretario Mauro Lapes, a nome de V. Exa. foi citado. Os Deputados
Marcela Gonçalves e Rogeria Correia sabern disso. Gostariamos de tratar
desse assunto corn V. Exa. e corn o Governador, reservadamente.
lnfelizmente, estamos participando esse fato a esta Casa, porque a nome de
V. Exa. fai citado como se fora a pessoa que teria ligado para a Divisão de
Tôxicos. Nãa pretendemos fazer urn prejulgamento. Par isso, pedirnas uma
audiência corn o Governador para tratar desse assunto, na presença de V.
Exa. Agradeço ao Presidente pela oportunidade de expar essa situaçao a
todos as Deputados desta Casa. Muito obrigado.

- 	 Interrupçao dos Trabalhos Ordinârios
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termas do § 1° do art. 22 do

Regimento Interno, interrornpe as trabalhos ardinérios para receber a
Deputado Federal Mauro Lopes, Secretário de Estado da Segurança PUblica.

- A ata deste evento será publicada em outra ediçaa.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
0 Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Chico Rafael.
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o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa,

Sr. Secretário da Seguranca Püblica, Mauro Lopes, colegas Deputados e
Deputadas, senhores do pUblico, antes de mais nada gostaria, Sr. Secretário,
de reafirmar meu reconhecirnento pela seriedade corn que V. Exa. tern
administrado a Secretaria da Segurança POblica.

Tenho a convicção de que o seu compromisso é corn a transparéncia na
condução dessa Secretaria. Tenho a certeza de que V. Exa. em momento
algurn omitirã ou deixará de prestar informaçoes a CPI instalada nesta
Assembléia Legislativa como objetivo de investigar o naràotrãfico no Estado.

Todos sabemos do flagelo e da desgraça que é a questao das drogas. Os
nossos valorosos companheiros que compöern esta CPI tern se desdobrado
na tentativa de dar a sua parcela de contribuiçao no combate ao tráfico e uso
de drogas.

Tenho a certeza de que V. Exa. continuarã a frente da Secretaria da
Segurança e dando cobertura as informaçoes necessárias para a OPt, nao
para sacrificar ou crucificar quem quer que seja, mas com o objetivo de
descobrir a verdade e os responsáveis. Corn isso, teremos urna segurança
püblica meihor para o nosso povo, principalmente corn relaçao as drogas.
Acredito que V. Exa. está comprometido corn o povo de Minas na
transparencia e na seriedade.

Quero dizer a todos que a comissão especial constituida por esta Casa
para avaliação da legislacâo do Micro Geraes concluiu o seu trabaiho ha
poucos dias, e apOs ouvirmos vários segmentos da nossa populacão e do
nosso empresariado, em audiéncias pUblicas no interior do Estado, pudernos
constatar o que está acontecendo corn as nossas pequenas e
microempresas no interior.

lnfelizmente, a nova legislaçao do Micro Geraes, aprovada por esta Casa
no final do ano passado, sem meu voto e o de outros colegas parlamentareS,
está sacrificando demasiadamente nossas pequenas e microempresaS,
principalmente corn a exigéncia de cobrar a diferença de aliquota sobre as
cornpras efetuadas fora do Estado.

Constatamos, nessas audiências, que existe uma resignaçao muito grande
por parte das nossas pequenas e microempresas e gostaria queos nossOS
colegas Deputados atentassem para o que está acontecendo corn elas,
porque no Estado somarn quase 300 mit. Se fizermos uma relação de trés
por urn - que diria pessimista -, estamos falando em quase 1 milhão de
postos de trabalho no Est.ado.

Gostaria que Os Deputados intercedessem junto a FIEMG, a
FEDERAMINAS, para que os Presidentes dessas entidades se
sensibilizassem corn a gravidade do que está acontécendo no interior de
Minas Gerais, principalmente no Sul de Minas, ondeetão várias pequenas e
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microempresas que se vatern do mercado de São Paulo para o seu
abastecimento.

Ternos que considerar que a filosofia do projeto, a idéia do seu Secretãrio
tern Os seus fundamentos e alguns aspectos de ordem positiva, não fosse o
fato de que Minas Gerais nao e auto-sustentãvel na produçao daquilo que
consumimos, na produçao daquilo que as nossas pequenas ernpresas e
indUstrias necessitam.

No final do ano passado, quando aprovamos o projeto - o Sr. Presidente é
testemunha disso -, o Sr. Secretário da Fazenda se cornprometeu conosco
dizendo que, seis meses apôs a entrada da nova legislacao, sentariamos
para rever essa situacao.

Infelizmente, não é o que a Comissão encontrou. Encontramos urn
Secretário convicto de que essa é a melhor politica no que diz respeito ao
crescimento do Estado, ao crescirnento econômico, a proteçao da nossa
economia.

Como Deputado e mineiro que somos, querernos uma politica que incentive
e proteja o nosso mercado e dé condiçOes para as nossas pequenas
empresas crescerem, gerando trabalho e renda. Mas não podemos ser
coniventes corn urna potItica que penaliza o nosso pequeno empresãrio.

Não podernos querer que o crescimento econOmico do Estado se dé a
custa do pequeno comerciante e do microcomerciante. Mas é o que estamos
vivendo.

Gostaria que Os colegas que estão aqul envolvidos, que, corn certeza, já
ouviram o clamor de nossos pequenos cornerciantes e microcomerciantes,
intercedessern junto ao Secretário da Fazenda. Sr. Presidente, gostaria que
V. Exa. atentasse para esse fato. 0 Secretãrio da Fazenda se comprometeu
conosco a sentar-se a mesa para negociar a questão do Micro Geraes,
porque, naquela oportunidade, a legislacao que defendia não tinha por fim
aumentar a arrecadaçao do Estado. Mas não é o que estarnos vendo, o que
estamos vivendo. Precisamos, urgentemente, sensibilizar o Secretário da
Fazenda, Os Presidentes de entidades como a FIEMG e a FEDERAMINAS,
para que trabalhem conosco nesse projeto. e possamos dar condicOes de
sobrevivéncia para a pequena empresa e a microempresa, principalmente
abolindo a exigéncia da cobrança de 6% sobre as compras efetuadas fora do
Estado.

Outra questão gostaria de abordar nesta Casa. Estivemos, sexta-feira
passada, no Sul de Minas, em urn movirnento envolvendo várias entidades,
varias cidades, liderancas politicas - inclusive colegas Deputados estiverarn
presentes nesse movimento - contra o descaso do Governo Federal em
re!acao a Rodovia BR-459, que liga Poços de Caldas ao vale do Paralba.
Essa estrada, que e de integraçao nacional, infelizmente está abandonada,
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sem nenhum cuidado. Nurnerosos são os acidentes que vém ocorrendo.
Temos aqui urn mapa estatistico da Policia Rodoviária: mais de 200
acidentes ocorreram do inicio do ano ate agora, vários deles corn vItimas
fatais. 0 Ultimo tirou a vida de urn ex-Prefeito da cidade de Congonhal, urn
jovern de 32 anos.

Houve esforços do Deputado Federal Carlos Mosconi, que a esteve urn dia
antes, na tentativa de liberar aiguns recursos. Mas a que conseguiu não é
suficiente. A BR-459 não precisa de operaçao tapa-buraco, precisa ser
totaimente reconstruida, porque é uma estrada que iiga vários Estados do
Pals.

A populaçao do Sul de Minas reunlu-se na BR-459, no trevo da Rodovia
Fernão Dias, e, durante duas horas, paraiisou todo a trànsito da BR-381 e da
BR-459, pelo pouco caso e em sinai de protesto contra a desrespeito que 0
Presidente Fernando Henrique vem tendo corn a situação da BR-459. Os
moradores e todos aqueies que se servem dessa rodovia jã não estão
suportando esse descaso, estão em situacao de total desespero, que Os
levou corn urna frota de quase 100 carninhOes a interditar as Rodovias BR-
381 e BR-459.

Gostarlamos que os colegas do Sul do Estado, da bancada sul-mineira - 0
Deputado Daimo Ribeiro Silva Ia esteve, a Deputado Sebastião Navarro
Vieira tarnbérn, o Deputado Ambrosia Pinto - cerrernos fileiras em tomb
desse grande cornpromisso corn 0 Sul de Minas, que é a recuperação da BR-
459. Os recursos levados pela Deputado Federal Carios Mosconi sequer dão
para fazer urna operação tapa-buraco de forrna decente nessa estrada.
Precisa ser tatalmente reconstrulda. Não e possivel urna região coma a Sui
de Minas ter de conviver corn urna estrada naquelas candiçoes, colocando
em risco e tirando várias vidas de irmãos nossas.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado Chico
Rafael. Abono a pronunciamento de V. Exa. Primeiramente, quero
parthbeniza-lo• pela feliz lembrança de enaitecer a trabaiho de nosso querido
Secretário da Segurança PUblica, Mauro Lopes, que tanto se tern desdobrado
para uma segurança feliz e eficaz para a povo mineiro. Realmente, hoje, a
sègurança pUblica de nosso Estado-está em boas rnãos, ern mãos de quem
canhece e dã respeitabilidade ao Pals e principalrnente ao Estado.

Quanta a participaçao de V. Exa., quero testemunhar que V. Exa bern
desempenhou, na Presidência daComissão do Micro Geraes, a seu trabalho,
e assim tambérn toda a Comissão. Percorremos todoo Estado, buscando
ouvir todos as segmentos, principairnente os micraempresários.

Nosso relatOrio, elaborado pela Deputado Bilac Pinto, ja está aprovado. V.
.Exá., inclusive, neste momenta, faz essa convocação a Casa do povo rnineiro
para que possamos nos unir e sensibilizar a Secretário e a Governador e
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resgatar aquilo de que a ernpresariado tanta necessita.
Tambérn quero ratificar a pranunciamenta de V. Exa. sabre nossa visita a

Pousa Alegre na sexta-feira. Foi urn encantro marcante, que buscau,
efetivarnente, uma saiuçao par parte do Gaverno Federal quanta a Rodovia
BR-459. Nãa temas condiçoes de continuar corn essa omissão do Governo
Federal. Sou solidãrio corn as questianarnentas de V. Exa. Não podemos
ficar esquecidos. A bancada Sul-mineira tern que estar sempre unida para a
fortalecimento de Minas e do Brasil. Parabéns e muita obrigado.

0 Deputado Chico Rafael - Agradeca a aparte do Deputado Dalmo Ribeira
Silva.

Queremos lernbrar que a entidade organizadora do mavirnento, a qual e
presidida pelo João Ferrão, de Pocas de Caldas, jã esta se preparanda para
a caso de a Governo nao tamar as providências necessãrias para a
recuperaçaa daquela rodovia. A prOxima paralisaçao da BR-381 e da BR-459
nao se dara par duas horas. Corn certeza, farernos urn movimenta ainda
maior, e todas aqueles que estiverem envalvidas, principalmente aquelas
liderancas do Sul de Minas, terãa nassa solidariedade em favor da
reconstruçaa da BR-459.

Também corn relaçãa ao Micra Geraes, quero fazer urn agradecimenta a
toda a Casa, que, de forma unänirne, votou favoravelmente a apravação de
urna ernenda que apresentamas a Constituicão, a qual estabelece urn prazo
minima para que a Governo do Estado rerneta a Casa urn projeto de lei de
natureza tributãria relacionado a criação de navas taxas ou para elevar as
tributas jã existentes. Ou seja, a partir de agora, a Governo do Estado, para
mandar elevar as taxas e criar novas irnpostos, terá de remeter a Assembléia
Legislativa, ate a dia 10 de setembra, qualquer projeto dessa natureza. Corn
isso, vamos evitar surpresas desagradãveis coma a que tivemas no final do
ano passado, quanda fai aprovada aquele prajeta que vem haje espalianda
nossas pequenas e microempresas.

Coma Lider do PSB, não paderia deixar de comentar sabre a resultado das
eleiçoes. Pudernos constatar que a povo de Bela Horizonte fez urna apçãa do
panto de vista politico em favor do Prefeito Celia de Castro, mas,
principalrnente, em favor de urna nova ordern ecanômica no Pals. Temos a
nosso colega Deputada João Leite, que se saiu muita bern na campanha. 0
pavo não rejeitau a figura do Deputado Joãa Leite, rejeitou urn partido politico
que, lamentavelmente, nãa vem carrespandendo aos verdadeiros
campromissos que assurniu em praça pUblica. A prova dissa são as naticias
publicadas nos jarnais de nosso Pais. A "Folha de S. Paulo" do dia 9 de
outubro publicou a seguinte repartagem: " Pabreza volta a crescer no
segunda mandato de FHC. A pobreza voltau a crescer no Pals no primeira
ano do segundo mandata do Presidente Fernando Henrique. Em 1999 mais
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3.100.000 brasileiros passaram a não ter renda suficiente para corner,
vestir e cuidar da saUde e da educaçao. No ano passado o percentual de
pobres sublu para 34,9%, num total de 54.500.000 brasileiros na
pobreza".Entâo, fol esse o recado que foi dado nas urnas. Acredito que o
povo mineiro tern urn carinho especial pela figura do Deputado João Leite,
tanto é que fol urn dos Deputados mais votados para a Assernbléia
Legislativa. Não queira, Deputado, receber essa mensagem do povo de Belo
Horizonte como algo contra sua pessoa, mas, infelizmente, contra urn partido
politico que assumiu urn cornpromisso de melhorar alguma coisa na vida de
nosso povo. lnfelizmente, está publicado nos principais jornais do Pals esse
flagelo que estarnos vivendo.

o PSD, juntamente corn outros partidos populares, alcançando o poder,
corn certeza, renova as esperanças do povo de ter uma politica voltada para
os interesses maiores do Pals, principalmente no que se refere as questoes
de ordem social. Precisamos ter condiçaes, conforrne ratifica o jornat a "Foiha
de S. Paulo", de dar comida, vestir e cuidar da saüde do nosso povo.
Deputado Hely TarqUinio, gostaria de conceder o aparte a V. Exa., mas,
infelizrnente, nosso tempo já nao permite que o façamos. Espero ter o rneu
discurso engrandecido pelo aparte de V. Exa. em outra oportunidade.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Aiberto Bejani.
o Deputado Alberto Bejani* - Muito obrigado. Sr. Presidente e Srs.

Deputados, quero dizer da minha insatisfaçào corn uma politica que não é
democrática, na cidade de Juiz de Fora, quando tivemos a presenca do
Governador de Minas Gerais, que deveria entender dessa maneira.
Governador de todos Os mineiros, e não apenas do Sr. Tarcisio Delgado,
Prefeito de Juiz de Fora. Quando chegou a cidade, declarou e pediu voto
para o Sr. Tarcisio Delgado. Colocou ainda no Parque Halfeld, parte mais
central da cidade, seis ROTAMs 0Km, enviadas de Belo Horizonte, para
mostrar a população. Ate helicôptero havia, dando razante no centro da
cidade, e dizia que era para reforçar a segurança.

Apôs fazer seu pronunciamento, buscando votos para seu candidato, Os

seis carros voltaram para Belo Horizonte, porque nao havia nenhum
equipamento de seguranca, muito menos radio de comunicacão - levaram
apenas para fazer campanha, as vesperas da eteição. Sr. Governador, tenho
certeza de que, se V. Exa. não está assistindo a nossa reunião, alguem, urn
daqueles lambe-larnbes que V. Exa. tern, está gravando oque estou falando.
V. Exa. pode ter certeza de que, daqueles 92% de votos que teve para o
Governo do Estado, hoje não tern a rnetade. Se V. Exa. vier realmente a ser
candidato a Presiência da RepUblica e não tiver ninguem mais para disputar
corn o senhor, voto no Enéas, masnão voto em V. Exa.

o senhor deveria estar se preocupando e corn o salário justo do servidor da
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area do Judiciário e da Assembléia. 0 senhor fica passeando e se
esquecendo de que funcionãrio e gente, que deve ser tratado corn respeito e
corn dignidade. Não e apenas falar que val dar aumento em janeiro ou
fevereiro. 0 cidadão come no presente, paga energia elétrica no presente,
paga a água no presente e paga as suas contas pessoals no presente. Não e
sornente em janeiro e fevereiro.

Governador Itamar Franco, V. Exa. se colocou como excelente cabo
eleitoral e, na próxirna eleiçao, poderia se candidatar a cabo eleitoral, e não a
Governador de urn Estado tao serb corno este. Digo rnais ao senhor . e a
tropa que a acompanha: Bejani, rnesmo enfrentando sua tropa e a dinheiro
que correu a rodo naquela cidade, teve 116 mU votos, rnostrando que tern
que agradecer a populaçao de Juiz de Fora, que tern juizo. 0 outro candidato
ganhou por uma margem pequena, rnas a populacao tern juizo e sabe que o
Governador ate o rnornento so vern criando fato politico para enganar a
populaçao; trabaihar que é born não faz. Não se trata de choro, porque
continuo Deputado e tenho certeza de que, se vier a ser candidato a
reeleiçao, estou eleito pela quantidade de votos que tive na minha cidade, o
que me surpreende é a atitude do Governador ao dizer que federatizou Juiz
de Fora. 0 que está federalizada é a briga de V. Exa. corn o Presidente da
RepOblica. Essa briguinha pessoal, de garotinhos, que ate poderia meihorar
urn pouco para que Minas pudesse carninhar. Muito obrigado, Presidente.

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

1a Fase
Abertura de lnscriçOes

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Esgotada a hora destinada a
esta parte, a Presidéncia passa 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciacão de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas
as inscricOes para o Grande Expediente da prOxima reunião. Corn a palavra,
pelo art. 164 do Regimento Interno, a Deputado Hely TarqUinio.

o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, gostaria de usar o art. 164. Na
fala do Deputado Chico Rafael, ele faz uma reclamaçao corn relaçao a urna
rodovia, no Sul de Minas. Ern sua justificativa, faz urn ataque ao Governo
Federal. Em name do PSDB, estamos cansados de ouvir a palavra
neoliberal. Precisa haver urna interpretaçao do significado de tudo isso. Essa
tOnica de agredir a adversário, antes de fazer urna reivindicação, achando
que sO seu lado está certo, deveria ser banida em norne da ética, apOs urn
exarne de consciência. NOs, Deputados, estarnos desempenhando nosso
papel a altura do que representarnos? E a pergunta que faço ao lustre
Deputado Chico Rafael, que fol infeliz ao atacar a Bancada do PSDB. Os
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partidos contrários ao PSDB não procuram buscar a semântica, o processo
histôrico de administraçao publica; não percebem que a Constituicao do
Estado permite que Os Deputados ligados ao Governo façam cumprir a
Constituicao. Digo ao ilustre Deputado Chico Rafael que abandone essa
praxe de esquerda radical e pense em construir Minas Gerais. Na dialética,
na discussão, teremos dificuldade em encontrarmos urn ponto comum no
Legislativo. Näo podemos acolher a discussão permanente neste Plenãrio,
uma discussão inOcua, árida, sem resultado, de bancadas digladiarem-se a
favor do Presidente Fernando Henrique ou do Governador Itamar Franco,
que mantêrn uma briga permanente corn o Governo Federal sobre o projeto
de sua candidatura a Presidência, ou para que a esquerda ganhe nas
proximas eleicoes. A esquerda jã foi aclamada neste rnomento. 0 PT fez
várias Prefeituras. Que o Deputado continue pregando, de forma ética, a sua
proposta, e se esqueca de trazer uma discussâo inôcua ao Plenário. E o
alerta que faco, em nome da Bancada do PSDB, para que diminuam as
diferenças partidarias, que nào são construtivas ja que ficam apenas no setor
pessoal ou partidário de ofensas. Deixamos aqui o nosso protesto, dizendo
que conhecemos o valor do PSDB, a que se propOe seu estatuto, sua
finalidade, mas podemos acreditar na ideologia de cada partido, procurando
construir Minas Gerais, e não dividir Os mineiros. Muito obrigado.

ACORDO DE LIDERANAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

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

membros do Colegio de Lideres, deliberam seja convocada reuniäo especial
para o dia 9 de novembro do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Durval Angelo e outros, deferido em Plenário para homenagem ao
IPSEMG por seu 88° aniversário de fundacão.

Sala das Reuniöes, 31 de outubro de 2000.
Pâilo Pettersen - Hely Tarquinio - Marcelo Gonçalves - Sebastião Navarro

Vieira - Djalrna Diniz - Adelmo Carneiro Leão - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Nivaldo Andrade - Marco Regis - Antonio Andrade.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe a Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesada Assembléia, 31 de outubro de 2000.
Dilzon Mélo, 1°-Secretário, no exercicio da Presidência.

ACORDODELIDERANAS
Exmö. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Geris:
Os Deputados' que este subscrevem, representando a maioria dos

membrbs do Colégidde Liderés, deliberam seja convocada reunião especial
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para o dia 4/12/2000, conforme requerimento do Deputado Doutor Viana e
outros, deferido em Plenãrio, corn o objetivo de se prestar homenagem a LBV
por ocasião de seu cinqUentenário.

Sala das ReuniOes, 31 de outubro de 2000.
Paulo Pettersen, Lider do PMDB - Hely TarqUlnio, Lider do PSDB - Marcelo

Gonçalves, Lider do PDT - Sebastião Navarro Vieira, Lider do PFL - Djalma
Diniz, Lider do PSD - Ivo José, Lider do PT - Chico Rafael, Lider do PSB -
Luiz Fernando Faria, Lider do PPB - Antonio Andrade, Lider da Maioria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléla, 31 de outubro de 2000.
Dilzon Melo, 1°-Secretário, no exercicio da Presidência.

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

Ge ra is:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

rnembros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 11/12/2000, conforme requerimento do Deputado Márcio
Kangussu e outros, deferido em Plenário, corn o objetivo de se prestar
homenagem ao Cel. lnãcio Carlos Moreira Murta por ocasião dos 150 anos
de seu nascimento.

Sala das ReuniOes, 31 de outubro de 2000.
Paulo Pettersen, Lider do PMDB - Hely TarqUinio, Lider do PSDB - Marcelo

Gonçalves, Lider do PDT - Sebastião Navarro Vieira, Lider do PFL - Djalma
Diniz, Lider do PSD - Ivo José, Lider do PT - Chico Rafael, Lider do PSB -
João Pinto Ribeiro, Lider do PTB - Luiz Fernando Faria, Lider do PPB -
Márcio Kangussu, Vice-Lider do PPS - Antonio Andrade, LIder da Maioria.

DECISAO DA PRESIDÉNCIA
A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprirnento.
Mesa da Assembléia, 31 de outubro de 2000.
Dilzon Melo, 1°-Secretário, no exercicio da Presidência.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente dé ciência ao Plenàrio das comunicaçOes

apresentadas nesta reunião pela Bancada do PPS - indicando a Deputado
Marcia Kangussu para Lider da bancada; e pelos Deputados Márcio
Kangussu - indicando a Deputada Luiz Menezes para Vice-Lider da Bancada
do PPS (Ciente. COpia Area de Apoio as ComissOes e as Liderancas.);
Amilcar Martins - informando que estara ausente do Pals no perlodo de 2 a
16/11/200, par motivos particulares; Wanderley Avila - informando que estará
ausente do Pals no periodo de 1° a 11/11/2000; Fãbio Avelar - informando
que estará ausente do Pals no perlodo de 1° a 11/11/2000; e Durval Angelo,

I
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informando o final dos trabaihos do grupo parlamentar constituido para'
conhecer das solicitaçoes de acesso a documentos sigilosos (Ciente.
Publique-se.) e encaminhando o parecer, que foi publicado na ediçao de
10/1 1/2000.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regirnento Interno, requerimento do
Deputado Dalrno Ribeiro Silva, em que solicita seja o Projeto de Lel n°
1.106/2000 encaminhado àComissão de Fiscalizaçao Financeira, uma vez
que a Comissão de Administraçao Püblica perdeu o prazo para emitir seu
parecer; nos termos do inciso VIII do art. 232, c/co art. 141, do Regirnento
Interno, requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 901/2000 incluido em ordem do dia, uma vez que a Comissão de
Fiscalizaçao Financeira perdeu 0 prazo para emitir seu parecer; nos termos
do inciso VII do art. 232, c/c a art. 140, do Regimento Interno, requerirnento
do Deputado Márcio Kangussu, em que sohcita seja a Projeto de Lei n°
944/2000 encaminhado a comissãoseguinte a que foi distribuido, uma vez
que a Comissäo de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Pastor George, em que solicita seja incluido em ordem do dia o
Projeto de Lei Complementar n° 22/2000; e Eduardo Brandão (3), em que
solicita sejam incluidos em ordem do dia Os Projetos de Lei n°s 646/99 e 868
e 1.059/2000; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita seja retirada de
tramitaçao a Emenda n° 109 ao Projeto de Lei Camplementar n o 17/99
(Arquive-se a emenda.).

Discussão e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sabre a

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 843/2000, do Deputado Alberto
Bejani, que considera em servico o militar do Estado que se deslocar em
transporte caletivo intermunicipal nas condiçoes que especifica e dã outras
providências. 0 parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em
discussão, a parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçao. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Paulo Piau - Sollcito verificaçao de votaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificaçao de

votaçao e, para tanto, sollcita dos Deputados que ocupem seus Iugares.
- Procede-se a verificaçao de vatação par meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn apenas 14 Deputados. Não ha "quorum" para

votaçao. A Presidéncia torna sem efeito a votaâo e; nos termos do § 6° do
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art. 249 do Regirnento Interno, solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a
chamada dos Deputados, para a recomposiçao de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 27 Deputados. Nãa ha

"quorum" para votaçao, mas a ha para a continuacäo dos trabaihos.
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Vem a Mesa

requerimento do Deputado Cristiano Canédo, Vice-Lider do PTB, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu §
10, transferi-la ao Deputado Dilzon Melo. A Presidência defere o requerimento
e fixa ao orador a prazo de 10 minutos.

O Deputado Dilzon Melo* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para fazer alguns esclarecimentos diante do pronunciamento feito
pelo Deputado Amilcar Martins no que se refere ao processo em que está
envolvida a FEPESMIG, de Varginha, vinculada a UEMG. Temos plena
convicçao de que o Deputado, corn as afirmaçOes que fez, não estava bern
informado sabre o processo, mas, justificando pessoalmente e em caràter
püblica, ja verificou alguns procedimentos equivocados de sua parte. E justo,
portanto, que este Deputado, sendo daquela regiao e conhecenda
perfeitamente bern esse processo, faca aqui seu pranunciamento, não so em
defesa da fundação de ensino do Sul de Minas e de Varginha, mas de todas
asautras faculdades vinculadas a UEMG.

E born que se esclareca de püblico que esse processo vem se arrastando
ao longo de alguns anos. Temos que deixar claro que nào podemos ser
penalizadas pela falta de capacidade da UEMG em administrar essas outras
faculdades no interior. Não ha condiçao, neste momenta, principalmente
financeira. Sabemos que a Estado passa por uma situaçao de penUria - prova
está no aumento que se propiciou aos funcionários publicos, principalmente
aos educadares - ao tel de absorver 25 outras faculdades, medida que e fruto
de prajetos de lei que passaram par esta Casa.

O Deputado Amilcar Martins fez alusão ao processo orientado pelo Prof.
AluIsio Pirnenta, coma professor que também tern interesse na matéria, tendo
participada do Governo passado, de Eduarda Azereda, ate como Secretário.

Quando fiz essa alusão foi para dizer que a Deputado havia feito algumas
:'denüncias a Fundaçao de Ensino e Pesquisa do SuI de Minas, como de

suborno, de tentativa de caoptacãa daqueles membros que là foram.
Publicamente, disse-me que não fez nenhuma alusão nesse sentido, porque
sabe da idoneidade e do caràter que rege a Diretoria daquela Fundacao, mas
que certarnente na parte técnica tern sua divergencia e seus senöes a
apresentar. E nesse sentido que fiz a alusão.

0 Deputada Arnilcar Martins (em aparte) - Agradeço-lhe a gentileza de
conceder-me um aparte. Gostaria de prestar alguns esclarecimentos sobre
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dar frutos. Coma? Estamas vendo, a alho nu, que a Estada nào tern
condicãa nern campeténcia de dar condiçaes de trabaiha aos seus
prafessores. Coma vai assirnilar e acolher 25 faculdades? Estamos nas
sentindo tremendarnente prejudicados. Da mesma forma coma aptamos,
naquele momenta levadas par urna prapasta de trabaiha feita pela prOpria
UEMG, levados, também, através de prajetas de el a serem incarporados a
essa v-inculaçao estarnas pedindo haje, pela menas temporariamente, a
nossa exclusão, parque nao e definitiva, Deputado Amilcar Martins. Ha urn
prazo de caréncia de dais anos para que essas faculdades demonstrern toda
a sua capacidade de criar a centro universitário, coma foi dito no relatOrio
pela carnissãa que foi a Varginha. Ternas amplas candiçaes de fazer au urn
ensino belissirno de 30 grau, mas estarnos de pes e mãos amarrados pelas
procedimentos do prOpria CEE. Não se abriu crise corn a devida vénia,
porque a relator esteve isolado no seu parecer. Foram 14 vatas contra urn.
Entâo issa ficaparecenda aquele fliho rnarchando na banda, caso que todas
canhecernos: está certo e toda a munda está errado. Então, respeitanda a
posicianarnento do cornpanheira Ulisses Panisset, näo podemos cancardar
que Varginha e autras faculdades que estãa vinculadas haje a UEMG sejarn
constanternente prejudicadas par urn processo que sabernos que não tern
fim. Havia discordéncia no Gaverno passado e ha discordância, rnais
acentuada, neste Gaverna. Discordâncias alias, coma a Prof. Aluisia disse,
da ilegitimidade da nomeaçao da Reitoria e tantas outras. Entãa, nãa
podemas concardar corn essa situaçaa. Faça este pronunciarnenta
recanhecenda a Ihaneza e principalmente, a sua maneira clara e
transparente de se pranunciar.

Sei que em nenhum mornento quis fazer referéncia a Varginha de farrna
pejarativa, porque a prOpria decreto do Conselho Estadual assim a
deterrnjna. Mas tinhamos a obrigaçao de defender aqui urn braço dessa
UEMG para que Deus permitisse que urn dia, se tornasse realidade e que
fizéssernos a Estado sair desse rnarasrna em que está quanta a educaçaa de
30 grau.

0 Deputada Paula Piau (em aparte) - Queria parabeniza-lo pelas
colacaçoes feitas corn relaçaa a Faculdade de Varginha e seu entorno mas
tarnbém gostaria de lamentar a fato de que Minas Gerais, coma segunda
ecanarnja do Pals, tenha a sua frente 12 Estadas investindo mais em suas
facutdades estaduais. Justiça seja feita, não you dizer que esse e urn
prablerna do atual Governo, porque essa situaçaa já se arrasta par rnuitos
anos. Partanta, queremos lamentar que a UFMG, cada dia rnais seja alga
intangIvel para a cornunidade mineira.

Concarda corn a Deputado Arnilcar: essa nãa pode ser uma decisão do
Gaverno porque tat universidade ja está incarporada a vantade dos mineiros.

0

0
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esta queStão. EsperO que sejarn deflfltiV0S Em prmeirO ugar saram hoje,
no caderno Campus do Estado de MnaS algumas inverdades sobre meu
osicionamt0 sobre esSa materia. Meu pronUflCt3mt0 publiCO tot fetto

desta tribuna e esté transcrito nos anaS da Assembet8, podafltO é fàcil de
comprOvar, mas não tiz auSäO, referend1a, nenhuma nstnUacão de
pagamento de propina de subornO nem de nenhUm ato tictO par pae da
Fundacào de Ensino de Varginha. Na verdade, a que disse tot que as
funciOflários e técfliCOS qe forarn fazer a exame in loco", em Vargnha da
situacão, foram pagoS coma determina a legislacäo pela rnstitUicão
interessada, a que me pareCia que era um vcIO de arigem, crianda urn

005 rang t
mto para essas pessOaS darem a seu parecer de forma

absOlUtamte isenta. sso não significa volta a dizer, nenhurna instnUacäo
de subOrno, de propina de corrUPcäo desse processo envolvendo as

pesSoas do Cons&hO Estadua l
 de Educacão ou as pessOas ligadaS a

Fundacão de Ensino de Varginha.A impantaca0 da UEMG jé foi longe demais. 0 Estada ja investlU muita

OISSO. 
0 Goverflo Federal inveStiU muito, mesrno na unidade de Varginha

que conStrUlu trés prédios corn esseS recursos, crioU bibliateCa,
informatizacao daquila tudo, para nesta altura do campeoflato resolver se
transformar nurn centro uniVerStafb e ser esUgada na pratica da UEMG,
privatizandose Demonstret, corn clareZa, a rninha discOrdänc A UEMG

tern de ser discutida corn toda a populacao 
E urn belo projeto que tern de ser

viabiliZada .
 0 ritmO corn que se val viabitiZar tern de ser disCUtido corn toda a

popUtacãa de MiflaS GeraiS. Mas discordo de, apOS toda esse process° em

que a unidade de Varginha manifesto u o desejo explidito de se ligar a UEMG,

de repente, se retirar. E tanto foi assim, que ate gerou uma crise no COnS&hO
EstadUal de Educacäa, corn a renUnCia do Prof. UlisseS Panisset. EsseS
esctarecimefitos que prestel a V. Exa., preStel-as hoje ao Pe. LázarO, que é
urna pessoa da minha retacéO peSSoat por quern tenha enorme adrniracäo e
apreca. E tudo issa diga agara de publico digo a V. Exa. e ja disse ao

Prestdente do GEE. Muito obrigado.0 DepUtadO DilzOfl Melo* Entendemas as ponderacoe
s do colega porem

queremos deixar publica que as facUldades que aptalarn par fazer parte da
UEMG nãa podern ser constafitemente prejudicadas coma vérn senda ao
tango desse processa. Esse process° jé se arrasta par. mais de seis anaS, e
nenhuma dessas faculdades foi encamPad peta UEMG, pela sua
incapacidade de encampátas. A prava esté al e vemaS caminhar, a passaS
largos, as universtda5 partiCUtares crianda cursoS, - enquanto essaS que

estâo vinculadas a UEMG nãa tern essa autanamia e não tern capacidade de,

sequer, criar curSas conforme a dernanda da sua regiãa. Entãa, temas de
tirar tambérn urn paUCO dessa farsa de que existe essa UEMG e de que pode
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Portanto, uma grande discussão sobre seus rumos deve acontecer, para
que o Governo possa tornar a decisão mais acertada. E essa farsa, como
bern disse V. Exa., não é boa para ninguérn. Ou se aplicam recursos nessa
universidade, para que exista de fato, ou que se acabe corn essa novela
chamada Universidade do Estado de Minas Gerais. SO que esse acabar deve
necessariamente passar pela discussão e pelo crivo da sociedade de Minas
Gerais, porque o Governo tern que fazer aquilo que a sociedade quer, e nao
o que deseja. Parece, no entanto, que hoje o Governo faz o que quer, e não
o que a sociedade deseja.

Muito obrigado e parabens pela colocacão.
0 Deputado Dilzon Melo* - Concordo também corn o pronunciamento do

Arnilcar quando disse que houve algum repasse para pesquisas em
Varginha. Esse "algum repasse", prezado colega Amilcar, é tao rninimo que
representa tolerãncia zero para que Varginha tenha pelo menos o direito de
sonhar em ser grande e fazer concorréncia corn as boas faculdades de Minas
Gerais, urna vez que detérn todas as condicOes para isso.

Ainda querernos fazer urn pronunciamentb râpido, para que possarnos dar
uma satisfacão ao povo de Varginha, sobre esse memorial que está na minha
mao. (-

"A trajLtOa da Fundaçao de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas é urna
histOria de sucesso, mas que passou por fases em que indicios veementes
apontavam para urn fracasso.

Criada pela Lei n° 8.496, de 1965, atualmente a FEPESMIG é mantenedora
de duas faculdades: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha
e a Faculdade de Engenharia de Varginha. Pedagogicarnente, essas
faculdades são independentes, mas ambas estào submetidas ao estatuto e a
adrninistração da Fundação. Mas nem sempre fol assim.

Ate fevereiro de 1987, as faculdades erarn inteiramente independentes,
tendo cada qual sua administraçao. Lamentavelmente, àquela epoca, a
Faculdade de Engenharia encontrava-se em condiçOes de insolvéncia
econOrnica e administrativa e corn sua projeção social comprometida.
Priorizavarn-se interesses outros que flO os da Fundaçao e da sociedade,
chegando-se ao ponto de se acumularem dividas corn o INSS e corn
professores e ate inesmo débitos na praca. A situacão dos colaboradores,
em vários casos, era absolutamente irregular, o que causou reclamaçoes
trabalhistas, onerando'ainda mais a Fundação, conseqUência de uma
administracão extremamente questionavel, que comproieteu seriamente o
pàtrimônio da instituição.

0 apice da crise veio em 28/5/86, quando a Faculdade de Engenharia de
Vrginha - FENVA -, absolutarnente mergulhada numa crise econOmico-
financeira, fol cedida ao Centro Técrico Industrial Ltda.,entidadë que,
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perante a Conseiho Curador da FEPESMIG, se comprorneteu a assumir
todas as dividas e saldá-las, de forma a tornar viãvel a Faculdade de
Engenharia.

Em 1987, frente a ineficácia da referida cessão ou venda da Faculdade de
Engenharia, posto que essa não recebeu quaisquer investimentos no ensino
e manteve suas dividas, fol celebrado urn termo de cessão e compromisso
entre a Centro Técnico Industrial Ltda. e a Fundação de Ensino e Pesquisa
do Sul de Minas, por rneio do qual a segunda, na condiçao de outorgada,
reassumiu a posse de fato e de direito da FENVA, assurnindo tambern as
dIvidas existentes corn FGTS, INSS e todos as débitos remanescentes que
figuravarn em seu desfavor. Onerada ainda ficou a FEPESMIG por ter que
pagar ao interveniente do Centro Técnico, pela então cessão patrimonial da
FENVA, a valor de Cz$3.000.000,00, divida garantida par notas prornissOrias.

Essa transação causou grande desgaste financeiro e moral a instituição.
Diante de tao caOtica situaçao, nao se via qualquer expectativa da meihoria
da FEPESMIG, ate que, em 1989, corn a promulgaçao da Constituiçao do
Estado de Minas Gerais, nos arts. 81 e 82 do Ato das Disposiçoes
Constitucionais TransitOrias, surgiu a possibilidade de as faculdades fazerern
opção pela absorçao da UEMG, recém-criada. Assim, envolvidos pela
promessa de que a Estado iria assurnir a Fundaçao e pela esperança da
ocorréncia de grandes transformaçaes, corn substancial meihoria de ensino
para a instituiçao e consequentes beneficios para a cidade, houve
manifestacao favorável da cangregação, e, pela deliberação do Conselho
Curador, em 13/3/90, a FEPESMIG oficializou sua apção pela Universidade.

Aquela epoca, a situacao estava relativamente normalizada, graças as
medidas tomadas pelo Conseiho Curador, na pessoa de seu Presidente, Dr.
Hans Dieter Hegermamm, permanecenda, todavia, as dIvidas e a
indisponibilidade de se investir na qualidade do ensino oferecido. Em 1991,
tomou posse o novo Conseiho Curador da FEPESMIG. Apôs urn periodo
conturbado, em 1992, a Prof. Stefano Barra Gazzola assumlu a Presidência.

Foi urn começo extremamente dificil para a Prof. Gazzola. Pode-se dizer
ate mesmo que a situaçaa era desanimadora: tudo ainda estava por se fazer,
se estruturar, incluindo-se estatuto, regimento da FAFI e da FENVA, bern
coma a necessidade de elaboraçao de urn pIano emergencial de cantencão
de despesas, a que resultou no congelamento de salários, objetivando a
sobrevivéncia financeira da instituiçao.

Entretanto, mesmo cam todas as iminerites dificuldades, a FEPESMIG

IL

 encantrou folego para prasseguir na tomada de iniciativas para seu
restabelecimento, entre as quais podemos mencianar: elaboraçao de piano
estrategico da instituiçaa; adoçaa de palitica salarial, pela implantaçãa de
piano de cargos e salários; inforrnatizacao de todos as setores da Casa, corn
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a aquisição de computadores e criação de urn provedor de Internet;
arnpliação da estrutura fisica, corn a construcão de dois novos blocos e
ampliação e reforma dos jã existentes, atendendo a demanda da região.
Houve, ainda, a criaçäo de novos cursos como Educação Fisica, Ciência da
Computacao e Comunicacao Social.

InUrneras outras metas foram traçadas e cumpridas, contando corn a
juncão de esforcos dos rnembros dos corpos docente e técnico-administrativo
e de uma administração ética e proficua. Todas as rnedidas foram voltadas
para a sociedade local e regional, para melhoria das condiçoes de trabalho
de professores e pessoal do corpo técnico administrativo e, sobretudo,
prirnando pela procura da excelência de ensino.

Ha que se er essa histôria corn dernasiada atençao e cautela: as melhorias
foram acontecendo a partir de 1991, epoca que coincide corn a opção pela
Universidade do Estado de Minas Gerais. Observem: os tempos de
progresso apenas coincidem corn tat opção, mas em nenhum aspecto são
conseqUência desse fato. Como jã dito, houve urna soma de esforços entre
administraçao e administrados.

A FEPESMIG sempre caminhou corn seus proprios recursos: enfrentou
boas e más fases e superou-as sem a interveniência da UEMG. Nos Ultirnos
cinco anos, modernizou sua infra-estrutura, o que inclul a construcäo e
melhoria de vários laboratórios, a total informatizaçäo de atividades
académicas e adrninistrativas, a aquisição de espaco fisico para o curso de
Educacao Fisica e a construção de novas instalaçOes - mais confortáveis e
modernas -, que abrigam hoje todos os cursos da instituicão. Os
investirnentos necessârios para realizar tal empreendimento foram, em sua
grande maioria, financiados pelo caixa da propria FEPESMIG.

Faz-se importante ressaltar que o relacionarnento corn a UEMG sernpre foi
pacifico e sem prejuIzo para qualquer das partes, o que, definitivamente, não
significa que tenha havido beneficios.

Assim, a FEPESMIG corneça a se perceber corno uma instituicao carente
de autonornia pedagOgica, o que gerava dificuldades para o exercicio de
suas atividades académicas, resultando num engessamento de seus
processos de crescirnento e atualização. Além disso, outras instituicOes da
regiao, corn a nova LDB, puderam crescer, expandindo suas acOes.

Dessa rnaneira, viu-se na contingéncia de tomar medidas que
possibilitassern preservar o espaco académico conquistado no Sul de Minas,
onde instituiçöes de ensino superior de outros Estadoscomeçam a surgir.
Levantando alternativas e -ouvindo a congregação e o corpo tecnico-
administrativo, o Conseiho Curador não teve outra opção senão buscar a
trànsformação em centro universitário, almejando assim uma autonornia
didatico-pedagOgica que a prOpria UEMG não possui, urna vez que ate
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mesmo uma sirnples alteracäo curricular deve ser encaminhada a UEMG,
que, por sua vez, tern que pedir aprovacao do Conselho Estadual de
Educação.

Quanto a legalidade de sua pretensão, o pedido não foi feito levianamente,
mas corn base na Iegislaçao vigente, o que pode ser comprovado pelo
parecer do ilustre jurista Dr. Cássio Eduardo Rosa Rezende, que, pelo seu
currIculo de Procurador das fundaçOes, tern autoridade suficiente para
emanar urn parecer.

Por tudo isso, foi recebido pela FEPESMIG, corn espanto, cOpia da
denüncia feita a imprensa varginhense em norne da Srta. Regina Maria
Pereira, que, consultada, alegou não ser mais a Presidente do DCE,
tampouco autora do texto divulgado." Então tern outros interesses aqui
tambérn.

"Os fatos alegados são lesivos não sornente a idoneidade dos dirigentes da
FEPESMIG, mas, sobretudo, aos membros do Conselho Estadual de
Educaçao, e sua gravidade enseja urna açao energica para apuração da
autoria do docurnento. E revoltante a alegação de que os Srs. Conselheiros e
a equipe técnica teriam recebido pagamento da parte interessada para dar
parecer favorãvel. 0 que ocorreu, na verdade, nobres colegas, foi o
cumprimento da Portaria do Conselho Estadual de Educaçao, n° 1, de
24/2/2000, que, além de disciplinar a forrnaçao das comissöes verificadoras,
estabelece, no art. 30 e seus paragrafos, que o pagarnento de despesas de
viagem, deslocamento, estadia e alimentacao dos integrantes das comissOes
correrá por conta da instituiçao verificada. Determina, ainda, que a instituicão
efetue pagarnento diretarnente a cada membro da comissão, de 210 UFIRs
por dia, como compensação pelo desempenho de funçOes especials. Assim,
a FEPESMIG nada mais fez que curnprir o estipulado na referida Portaria,
estando todos os recibos a disposiçao, para conferência.

Ressalte-se que a aprovacão do Centro Universitário do Sul de Minas foi o
resultado de uma votaçao correspondente a treze votos favoráveis e urn
contrãrio. Não se pode acreditar que os treze Conselheiros fossem aprová-Io
irresponsavelmente se houvesse alguma irregularidade no processo, urna
vez que, da apresentação da proposta ate sua votaçao, transcorreram
aproximadamente 30 dias, prazo suficiente para estudarem e forrnarem urna
opinião a respeito.

Acredito que cabe a nós, representantes do povo de Minas Gerais, não
achincalhar urn trabalho sério que vem sendo feito a duras penas, mas sim
apoiar instituiçOes que reconhecidamente vém, ha anos, trabalhando para ser
consideradas referéncia de ensino, falando de qualidade e fazendo
qualidade. Ate porque este mundo arnanhece cada dia menor. Sem
fronteiras. Sern distãncias. Sem fusos. Orgulho-me de estar aqui falando de
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uma instituiçäo que procura trabaihar corn uma coisa que não muda corn o
decorrer dos anos: principios. Principios de conduta, de conceitos, de vatores
como respeito, cidadania, auto-estima, espirito critico e ética.

Por tudo isso, quero aproveitar este momento para cumprimentar seus
dirigentes pela conquista do Centro Universitãrio e dizer-Ihes que fol uma
conquista merecida e que continuaremos acompanhando e apoiando esse
trabalho que e motivo de orgulho e de exemplo para todo o Sul de Minas.".

Este é a rneu pronunciamento, que não tern aqui nenhuma represália ao
companheiro Amilcar Martins,- mas quero colocar a verdade dos fatos, uma
vez que eles estão extremamente lange dessa verdade e foram deturpados.
Não sabemos se o foram 01 interesses particulares, mas uma coisa é clara:
queremos corn isso desvendar essa farsa de que a UEMG e possivel em
prejuiza das faculdades que a ela estäo vinculadas. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
Questão de Ordern

o Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, quero parabenizar e
congratular-me corn a TV Assembléla, corn seus funcionários - nossos
servidores -, pelo trabalho magnifico e eficiente durante a cobertura das
eleiçoes municipais, tanto no 10 como no 2° turno.

Agora, corn o voto eletrOnico, e necessãria grande agilidade dos meias de
imprensa para levar informaçoes a toda a cornunidade mineira. A TV
Assembléla prestou esse grande serviço a todo o Estado, tornando-se,
assim, orgulho para todos nôs desta Casa, pals vemos aquele canal
aproximandó os cidadãos do parlamento, dos fatos e da politica do Estado.

Portanto, Os flOSSO5 parabéns e congratulaçaes a direcao da TV
Assembléia e a Mesa da Assembléia por essa magnãnima cobertura
jornalistica.

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Coma membro da Mesa,
agradecemos as palavras lisonjeiras do Deputado Márcio Kangussu. Foi uma
opçäo da Mesa investir nos bons profissionais que a Assembléia tern. Esta
Casa acredita nos seus bons profissionais, que, na verdade, são o major
patrimônia que tern, e reconhece de püblico esse belissirno trabaiho. Está de
parabéns toda a parte técnica da TV Assembléia, bern coma todos Os que
assessoraram e complementaram seu trabalho corn essa dinãmica, hoje,
integrada e interativa. Queremos parabenizar os funcionários, aproveitando a
fala do Deputado Márcio Kangussu, pelo brithante serviço a que V. Exa. fez
mencao.
- Vem a Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael, Lider do PSB, em
que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de
seu § 1°, transferi-la a Deputada Elaine Matozinhos. A Presidéncia defere a
requerimento e fixa a oradora a prazo de 15 minutos.

75
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galeria

presente, imprensa, ocupamos a tribuna hoje, na condicão de Presidente
Estadual do PSB, partido que cresce em todo a Pals, para dizer da nossa
alegria pelo nosso crescimento corn qualidade. Das urnas, que receberarn 3
milhOes de votos, a PSB teve 800 ml!. 0 nasso partido em todo a Pals fez
1.714 Vereadores e 131 Prefeitos. Entre eles, queremos registrar que quatro
foram eleitos em Capitals: Katia Bohr, em Maceiô, Vilma Faria, em Natal,
João Henrique, em Macapa, e Célio de Castro, em Belo Horizonte. 0 PSB de
Minas teve também a alegria de ter a Prefeito corn o maiar indice de votaçäo
na histOria do Brasil, a campanheiro Wander Barges, da nossa querida
Sabarà, cidade da regiao metropolitana, que recebeu 95% dos votas da
cidade.

Na condição de Presidente do partido, estamos aqui para agradecer e
ressaltar a trabalho feito pela Frente BH Participativa. 0 PSB, a PT, a PPS, a
PC do B, a PCB, a PIN, a PSC, a PAN, a PT do B, a PL, as nossas
companheiros dissidentes do PMDB, do PDT, e a povo de Bela Horizonte, no
primeiro turno, deram uma belissima votaçao ao Prefeito Celia de Castro,
nossa campanheiro de partido, cam 518.600 vatas. Famas para a segundo
turna. Neste, tivemos a participaçaa de lideranças e pessaas
importantissimas dos mais diversas partidos. Queremos destacar a Senador
José de Alencar, a Deputado Anderson Adauto, a ex-Secretário da Saüde
Armando Costa, a Deputado Saraiva Felipe, a ex-Governador Leone! Brizala,
a Presidente de honra do PT, Lula, a Senador Saturnina Braga, que esteve
na campanha participanda de urna grande caminhada corn a Prefeito Célio
de Castro, as nossos Secretérios de Estado do Governo Itamar e Deputadas
desta Casa. Muitos estiveram canosco.

Ressaltamos a posiçao do nosso colega Deputada Dinis Pinheiro, que
levou urn grande ata no Camitê Central do Prefeita Celia de Castro.
Agradcemos, também, aos Prefeitos da região metropolitana, que
manifestaram a seu apaio aa candidato Celia de Castro, ao Prefeito da
cidade de Mariana, nosso campanheiro Celsa Cota, que aqul esteve, a toda a
momenta, hipatecanda seu apolo, trabalhando efetivamente, no segunda
turno.

Agradecemas aos Vereadores e!eitos e aos que estãa na Cãmara
Municipal. Mas queria fazer urn agradecimenta especial e muita fraterno ao
pova de Bela Horizonte. Foram 686.318 vatas conquistados nas urnas pela
Prefeito Celia de Castro, nassa companheira de partida, que tern coma Vice-
Prefeito a companheira do PT Fernando Pimentel. Isso representau 54,94%
dos votas da Grande Bela Horizonte. Foi uma grande diferença para a nosso
adversária, em nümera de vatos. Foram milhares de votos que garantiram a
vitôria do Projeta Democrático Popular.
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Por vãrias vezes, estivemos nesta tribuna, trazendo esse projeto e

mostrando aos parlamentares a que ele representa; a que representa
Orçamento Participativo, a que representa o povo definindo o orçamento d
Prefeitura de Belo Horizonte. Foram feitas mais de 500 obras 01 meio d
conquistas da comunidade. A Bolsa-Escola vem, cada dia mais, buscand
tirar as nossas crianças das ruas e levando-as para dentro das escolas.
Como bern disse a Prefeito Celia de Castro: "Quem segura urn lápis não
segura uma arma". Portanto, a Projeto Bolsa-Escola é importantissimo nesse
trabalho desenvolvido pela. Prefeitura de Bela Horizonte, que hoje está
referendada a continuar par mais quatro anos.

Ressaltamos, também, as politicas pUblicas direcionadas a muiher. Bela
Horizonte e hoje, sem sambra de dUvida, uma referência em politicas
publicas direcionadas a mulher. Temos a Casa Maria Maria, que trabalha
cam as mulheres que naa tern abrigo; temas a Centro de Apoio Benvinda;
temos a Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de ViolOncia, que e uma grande
canquista de mulheres violentadas que chegam a Delegacia de Mulheres e
não tern para ande ir. Possa dizer, corn a experiência de 11 anos a frente da
Delegacia de Mulheres, que aquilo, para nos, representava uma grande
dificuldade. E, agora, graças a Deus, temos, corn a boa-vontade da nossa
administraçaa popular, a Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de Violéncia.
Temos a Conseiho Municipal dos Direitos da Mulher e a Coordenadoria
Municipal dos Direitos da Mulher. Paralelo a esse trabalho, temas urn outro,
belissirno, feito para a idoso. Temos a Casa TransitOria, que e uma referéncia
importante e urna grande conquista para a terceira idade. Temos as politicas
püblicas que estãa tratando da criança e do adolescente.

Queremos ressaltar, entre tantos feitos, a importância do Projeto Miguilim.
Temos, também, a Orcamento Participativo, em que a populaçao estará
discutindo politicas pUblicas em todas as areas. Enfim, é a comunidade
trabalhando, participando de todo a arçarnento da Prefeitura, de tado a
caminhar das politicas pUblicas da Prefeitura de Belo Horizonte.

Coma Presidente Estadual do PSB e em name do Prefeito Celia de Castro,
queremas agradecer, de coraçao, ao pavo de Bela Horizonte, que mostrou
que a nassa Capital continua senda a cidade vermelha, a cidade resistência,
a cidade que quer uma administraçao popular, que está al, desde a
administraçao Patrus, portanto ha quase aito anos, desenvolvendo politicas
em que a ser humáno e a grande objetiva: meihoria na qualidade de vida do
pava de Bela Horizante

Par isso e par tado esse trabalho, a papulaçaa bela-horizontina, mais uma
vez, referenda a nome de Célio de Castro para, par mais quatro anos, dirigir
a Prefeitura de Bela Horizonte. Sua administraçao, sem sombra de dUvida,
tern coma abjetivo a ser hurnano. Par esse motivo, ocupamos hoje esta
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tribuna para, em name do PSB, urn dos partidas que mais cresce no Pals,
do PSB Estadual e do Prefeito Celia de Castro, agradecer ao pova de Bela
Horizonte, a tadas as forcas politicas que estiveram conosco nesta
carninhada da vitOria do povo. Muito obrigada, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, solicita a encerramento da

reunião par falta de "quorum".
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, a inexisténcia de
"quorum" para a continuaçaa dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
as Deputados para a ordinãria de amanhã, dia 1°/i 1/2000, as 14 horas, corn
a séguinte ardern do dia: (- A ordem do dia anunciada e a publicada na
ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 108 REUNIAO ESPECIAL, EM 23/10/2000
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumãrio: Camparecimento - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Destinaçao da reunião - Execuçao do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Sebastião Navarro Vieira - Apresentaçao musical - Posse da Diretoria da
CDL - Palavras do Sr. Manoel Pereira Bernardes - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramenta - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Gil Pereira - Agostinha PatrUs - Ailton Vilela - Alencar da Silveira JUnior -

Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio JUlia - Bilac
Pinto - Cartos Pimenta - Cristiano Canédo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - João Pinto Ribeiro - José Henrique -
Marco Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Pastor George - Paulo Pettersen -
Sargento Rodrigues - Sá'no Souza Cruz - Sebastiãa Costa - Sebastião
Navarra Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 2Ohl5min, declaro

aberta a reuni.âa. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro,
iniciamos as nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sra. 2aSecretãria, para
proceder a leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2aSecretaria "ad hoc", pracede a leitura da ata

da reuniãa anterior, que e aprovada sem restriçaes.
Composiçao da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as
Exrnas. Srs. Deputado Sávio Souza Cruz, Lider do Governo nesta Casa,
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representando o Governador do Estado; Manoel Pereira Bernardes,
Presidente eleito da Cämara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte;
Nirlando Moacir de Miranda Beirão, Presidente do Conselho Superior da
Cäma de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte; Sebastião Mauro de
Figueiredo Silva, Presidente da Federação das Càrnaras de Dirigentes
Lojistas do Estado de Minas Gerais; Luiz de Paula Ferreira, Presidente da
FIEMG em exercicio; Deputado Sebastião Navarro Vieira, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; e Deputado Federal Aécio
Neves.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comernoraçào dos 40 anos da

Cärnara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte e a posse da diretoria dessa
entidade eleita para o biênio 2000/2002.

Execucäo do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, que serã executado pelo Quarteto Stradivarius.
- Procede-se a execuçao do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira
Exmo. Sr. Deputado Geraldo Rezende, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; Exmo. Sr. Deputado
Sávio Souza Cruz, Exmo. Sr. Manoel Pereira Bernardes, Exmo. Sr. Nirlando
Moacir de Miranda Beirão, Exmo. Sr. Sebastião Mauro de Figueiredo Silva,
Exrno. Sr. Luiz de Paula Ferreira, Srs. Deputados, senhoras e senhores,
ilustres dirigentes da nossa CDL-BH em 1960, AntOnio Vidigal, Benzion Levy,
Cãssio José Monteiro Franca, João Rolla FlIho, João Vasconcellos Porto,
Oscar Nicolai, Renato Falci e Sebastião Marcelos Quadros assinaram a ata
de constituição do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte. Nascia,
pois, a CDL-BH, dentro do espIrito de otimismo implantado no Pals pela
tenaz, pérsistente e contagiante açao polItica de Juscelino Kubitscheck.

Transcorridos quarenta anos de sua fundaçâo, a Assembléia Legislativa
aprova a realizaçäo desta reunião especial para homenagear a Cémara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte.

Sejam meus primeiros cumprimentos para o Dr. Cássio José Monteiro
Franca, urn dos fundadores da entidade e que hoje se empossa no Conseiho
Fiscal, pela oportuna e feliz assinatura. Em seu nome, cumprimento todos os
fundadores, seus descendentes e sucessores.

Acredito que uma das indagaçOes que permeia a cabeçade muitos seja o
motivo que me levou a subscrevero requerimento para que esta Casa
abrisse suas portas corn o objetivo de render homenagens a uma entidade de
álasse. Poderia justificar minha atitude por vários motivos, urn deles, contudo,
foi fundamental para fazer-me entender que a Assembléia Legislativa deveria
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homenagear a CDL-BH: o compromisso institucional que esta entidade
classista tern para corn a sociedade em que está inserida.

Por essas coincidéncias da vida, acornpanhei bern de perto a trabalho da
CDL-BH por ocasião da memorável campanha que fizernos pela aprovação
do Codigo de Defesa do Contribuinte. Graças a convivéncia corn seus
Diretores, servidores e consultores técnicos, pude verificar o quanto essa
entidade fez nesses 40 anos em defesa de urna sociedade plural.

Por dever de justiça, então, deixo expressos as cumprimentos aos
Diretores cujo mandato se expira, aos servidores e aos consultores técnicos,
na pessoa, respectivarnente, da então Vice-Presidente para Assuntos
Politicos, Sra. Zuleica Rocha; do Dr. Edilson Cruz e da Dra. Adalgiza Silva.
Sou testemunha do incansével trabalho de fazer real a construção de utopias.

Parabéns, Srs. Diretores, servidores e consultores da CDL-BH!
Outro questionamento, talvez, que pudesse ser feito, e o de que o trabalho

da CDL-BH tern, na esséncia, a objetivo central de defender o comércio
lojista, e não, como quero fazer entender, o de defender urna sociedade
plural. Respondo âqueles que assim pensam que este é exatamente a
grande diferencial da homenageada desta noite. Afinal de contas, quando a
CDL-BH decidiu pautar sua rnissäo institucional pelo entendimento de que a
sobrevivência do comércio lojista sO estaré assegurada quando este
segmento ecanOrnico desenvolver açOes que possibilitern a fortalecimento de
uma sociedade plural, tornou-se ela rnerecedora de nossas hornenagens. E
quanto de sacriflcio, pademos irnaginar, foi necessário para que a CDL
atingisse a estágio em que se encontra.

For este motivo, rendo minhas homenagens a todos as lojistas que
exercerarn cargos de direção na histOria da CDL-BH e emprestararn, cada
urn a sua maneira, a inteligencia, a capacidade de trabalho e a experiéncia
para que se mostre essa jovern quarentona.

Por melo de Francisco Sales Dias Horta, hoje Presidente do DiretOrio
Municipal do PFL de Belo Horizonte, cumprirnenta a todos as ex-Presidentes
da CDL-BH. Tenham a certeza, senhores ex-Presidentes, de que a ação
desenvolvida por V. Sas. foi de vital importancia para que a CDL-BH atingisse
essa pasiçao no rnercado e descobrisse seu caminho na defesa do comércio
lojista. Caminhos dificeis, mas coerentes.

Esses caminhos forarn percorridos pelo Senador José Alencar, que, saido
dos quadras da CDL-BH, galgou espaço no rnundo da economia e
canquistau, corn muito louvor, cadeira no Senado da Republica. Ao
apresentar minhas homenagens ao ilustre Senador, renovo a esperança de
que sua perrnanente defesa das causas pUblicas possa interferir na
implantação do COdigo de Defesa do Contribuinte no Estado e na União.

Senhoras e senhores, não bastaria a CDL-BH ter missão institucional
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voltada para o mercado, se suas açOes operacionais não fossem coerentes
corn a sua ideologia. Assim, o que me faz vii a pUblico render homenagens a
CDL-BH é o fato de reconhecer que suas açOes voltadas para a mercado
consumidor mantém coerência entre a prática e o discurso proposto.

Entre Os vários serviços prestados, destaco aqu&es que estão diretamente
envolvidos corn a sociedade na comprovação de sua coeréncia
mercadologica.

O primeiro deles e o Centro Internacional de Tecnologia para o Comércio.
Inaugurado em 25/5/98, pretende se transformar em agente educacional,
corn base nas novas disposicOes contidas na Lei de Diretrizes
Orçarnentârias. E o embrião de urn projeto que tern por objetivo a criação de
urna universidade do varejo, corn cursos de graduacão universitãria voltados
para a area do comércio lojista. Já instalado, em sede prOpria, corn
capacidade para ate 2.800 alunos por rnês, em 3 turnos de funcionamento,
dispôe de equiparnentos de informática e audiovisuals de ültima geraçao e
passará por prova de fogo a partir do prôximo ano, quando prornoverá a
curso de pos-graduação em Gestão Comercial.

o segundo, a Divisão de Pesquisa e lnformaçao, departamento
responsãvel pela elaboração de diagnósticos e estudos sabre a varejo e cujo
praduto final, denominado terrnOmetro de vendas, constitui peca de
credibilidade junta a imprensa nacional. Trata-se, na verdade, de uma
pormenorizada análise das vendas de segmentos do cornércio varejista. E
através do termOrnetra de vendas que a sociedade toma conhecirnento do
poder de compra do consumidor, das oscilaçães e curvas de vendas do
mercado, dos resultados das politicas pUblicas implantadas pelo Governo.

Chamo a atencao, ainda, para o Alerta SOS Cidadäo, que é urn serviço de
utilidade pUblica que funciona 24 haras para a protecao dos consumidores,
dos aborrecimentos causados por perda ou roubo de documentos, cheques,
cartöes de crédito, através de acesso rápida, par telefone, corn ligação
gratuita.

Nesta linha de defesa do consumidor, o Departamenta de Assistência ao
Consurnidor - DEACON - representa importante papel na soluçao amigavel
de problernas relacionados corn a compra e a venda de produtos e serviços,
tenda coma base a Codiga de Defesa do Consurnidor. Sua inováção consiste
naintermediaçäo junta a orgãos publicos.

Tenhoesperancadeque, quando a Lei n° 13.515, que contém a COdiga de
Defesa do Contribuinte vier a ser regularnentada pelo Poder Executivo a
DEACON ábra seu leque dè açäo e crie a setor de defesa do contribuinte,
principalmente cia pessoa fisica, que se encontra desarnparada frente a
voracidade do pToder püblico, notadarnente no que se refere ao pagamerito de
taxas. 	 '
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Ressalto, par fim, como urn dos grandes e meritôrias trabalhos realizados

pela instituiçäo a criação da Fundaçao CDL Pro-Criança. Cinquenta e seis
creches e instituiçoes que atendern a rnais de dez mu cráanças são por ela
assistidas em Bela Horizonte. Integrada a ação da Central de Voluntariado de
Minas Gerais, a Fundacao CDL Pro-Criança participa cia campanha Todo Dia
12 é da Criança.

Sobre este assunto, apresentei a Presidéncia desta Casa requerimento
para que a Assembléla Legislativa se integre na campanha de forma efetiva e
permanente. 	 -

Na reunião plenária do dia 11/10/2000, expressei-me sobre a trabaiha
proposto em favor da criança. 0 primeiro item da prapasta e a campanha
Todo Dia 12 e da Criança. Consiste, basicamente, em tornar continua a
celebracao do Dia da Criança. Para tanto, as lojas e as restaurantes
engajados na carnpanha terão urn adesivo cam as seguintes dizeres: "Onde
você encontrar este sela, encontrarã tarnbérn salidariedade. Todo Dia 12 é cia
Criança. Parte de seus gastas nas lojas e nos restaurantes desta campanha
vai ajudar a educar crianças e adalescentes de BH".

ldéia simples: a lajista abre mao de parte da receita ariunda do consumidor
e a transfere para a Fundaçãa CDL, a Central de Voluntariado de Minas e a
Fundação Associaçaa Comercial.

E importante ressaltar que a mavirnenta Toda Dia 12 e da Crianca tern urn
objetivo central: a de fazer corn que a saciedade acorde para a prablemática
do menor e do adalescente e, principalrnente, se manifeste através de acães
concretas.

Dessa maneira, segundo a espirito e a filosofia que norteiarn a rnovimento,
e de vital irnpartância que a Assembléia de Minas una-se aas esforços que
vérn brotando na sociedade mineira. Assirn sendo, corn a certeza de que a
Assernbléia pode e deve participar, de forrna coesa e voluntária, da defesa cia
inserçãa do menor e do adolescente no meio social, a Deputado que este
subscreve requer sejam tarnadas as pravidéncias para que a TV Assernbléia,
em parceria corn a Central de Voluntariado de Minas Gerais, produza e
veicule urn prograrna de 30 rninutos de duracao, a ser exibido todo dia 12,
corn a titulo "Todo Dia 12 e da Criança". Este programa teria coma linha de
produçãa duas vertentes. A primeira, a divulgaçao de programas, atividades
e eventas diversos, realizados ern tado a Estado, par entidades e
arganizaçOes valtadas para a trabalho de insercãa da criança e do
adolescente na saciedade. A segunda, compasta de depaimentas,
entrevistas e estudas de casos sabre a 1 Estatuta da Criança e do
Adolescente, a papel do Estado na politica da açao social para a crianca e a
adolescente e salidariedade: coma dirninuir a abandano.

Insisto, portanta, Sr. Presidente, em que a requerimento apresentada seja
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deferido pela Mesa da Assembléia e V. Exa. seja o defensor da deja junto
aos, nobres pares para que a Assernbléia Legislativa possa apoiar, de forma
concreta, o trabaiho desenvolvido pela Fundacao CDL Pro-Criança.

Se, naquele longinquo ano de 1960, nascia a CDL-BH sob os influxos do
otimismo, hoje, transcorridos 40 anos de lutas, a CDL-BH prossegue sua
carninhada sob a lUcida inspiração do exercicio da plena cidadania.

Dessa maneira, ao cumprirnentar Os lojistas associados a CDL-BH pelas
comemoraçöes dos 40 anos de sua existéncia, faço-o corn grande e
renovada esperança. A esperança de que cada lojista sinta-se co-
responsável pelos trabaihos institucionais deserivolvidos pela Diretoria da
CDL-BH e assuma, cada urn a sua maneira, a responsabilidade de fazer corn
que esta cidade, Capital de todos os mineiros, seja meihor para se viver,
seja, de fato, uma BH bern meihor.

Que a marca do otimismo, que selou a criaçao desta entidade, seja uma
constante na acão politico-administrativa dos lojistas que hoje se empossam
para o prôximo biênio, aos quais cumprimento por meio do Vice-Presidente
para Assuntos Politicos, Sr. Afonso Lage Moretzsohn.

Assirn sendo, corn a certeza de que a CDL-BH caminhará segura nas boas
mãos do Presidente Manoel Pereira Bernardes, tomo a liberdade de dizer-
he: continue, Presidente, corn coragem para enfrentar mudancas, corn
serenidade para enfrentar desafios, corn firmeza para cobrar da classe
politica as açöes renovadoras em favor da sociedade e corn transparéncia na
adrninistraçao da CDL-BH. Parabéns, Presidente Manoel Bernardes;
parabéns, lojistas de Belo Horizonte.

Apresentacao Musical
o locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do Quarteto

Stradivarius.
- ProOede-se a apresentação do Quarteto Stradivarius.

Posse da Diretoria da CDL
o locutor - Senhoras e senhores, daremos inicio a cerirnOnia de posse da

nova diretoria da CDL-BH, que foi eleita para o biênio 2000-2002.
Convidarnos o Presidente do Conseiho Superior da CDL-BH, Sr. Nirlando
Moacir de Miranda Beirão, a fazer a leitura do termo de posse, de acordo
corn o estatuto da entidade, dando posse ao Presidente eleito, Sr. Manoel
Pereira Bernardes, aos senhores componentes do Conseiho Fiscal, aos
dernais componentes das Diretorias Técnica e Administrativa da CDL-BH, e
ao Presidente da CDL Jovern, Sr. Anderson Rig ueira Borges.

o Sr. Nirlando Moacir de Miranda Beirâo - Boa-noite. Saüdo a Mesa por
rneio do ilustre Presidente dos trabaihos, Deputado Geraldo Rezende.
SaUdo-a, tambérn, em norne de todos Os Diretores que estão sendo
empôssados, por meiodo'Presidente eleito, Dr. Manoel Bernardes. E urn
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grande privilegio, no crepUsculo da vida, estar aqui, como urn dos mais
antigos militantes do movirnento lojista - jé que, de 1963 a 1968, exerci a
função de Presidente do Conseiho Superior, que e composto pelos ex-
Presidentes -, dando posse a essa diretoria, a qual forrnulo Os mais efusivos
votos de proficua gestao. Passarei a ler o termo de posse. "Na qualidade de
Presidente do Conseiho Superior da CDL-BH e em conformidade corn o art.
19, letra "d", do seu estatuto, dou posse aos mernbros do Conseiho Fiscal, ao
Presidente, ao 1°-Vice-Presidente e aos membros da Diretoria Técnica e da
Diretoria Adrninistrativa da entidade". Muito obrigado.

o locutor - Convidamos a assinar o livro de posse a Sr. Manoel Pereira
Bernardes, as senhores componentes do Conseiho Fiscal e das Diretorias
Técnica e Administrativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bela Horizonte
e o Presidente do Centro de Desenvolvirnento Lojista Jovern da CDL-BH, Sr.
Anderson Rigueira Borges.

- Procede-se a assinatura do livra de posse.
Palavras do Sr. Manoel Pereira Bernardes

Autoridades, caros companheiros da CDL, senhoras e senhores, ao
assumir a Presidéncia da entidade, ha dais anos, afirrnávarnos que, mais
uma vez, tinhamos uma oportunidade de escoiha que definiria a nosso curso
e a nosso caráter pelas décadas futuras. E ainda a temos, nesse lirniar de urn
novo século e de urn novo milênio.

A rápida evolução tecnologica, aliada a permanente adequaçao de
processos, tern imposto um novo ritmo de negôcios as empresas de todo a
mundo. 0 principal desaflo hoje é estar preparado para atender esse
mercado em rnutaçào.

Antecipando-se as demandas do comércio, a CDL-BH tern-se voltado para
o futuro. Aprirnorando produtos e serviços, temos como meta levar ao
ernpresário lojista a que ha de mais moderno em ferramentas de trabaiho e
gestão, visando ajudá-lo a encarar e a adaptar-se as mudanças. Corn essa
mesma visao de modernidade, ternos avançado nas nossas relaçOes em
todas as esferas governarnentais, reforçando a representatividade do setor
em assuntos de ordem econôrnica, palitica e social. Temos procurado ser
interlocutores e depositários dos anseias dos empresérios lojistas. Dai a
importancia de sermos reconhecidos pelo Poder Legislativo, que prima por
assegurar a concordância entre as decisOes e a vontade popular.

Estarnos honrados e orguihosos por estar nesta Casa, que entendemos ser
nossa também. Honrados pela homenagem que nos é prestada pelos 40
anos da instituicao, pelo que muito agradecemos ao Presidente Anderson
Adauto, aos Deputados e, em especial, ao arnigoDeputado Sebastião
Navarro Vieira, autor do requerirnento que ensejou esta solênidade, o qual,
empresario corno nOs, entende nossa luta.
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Orgulhosos por saber que o Legislativo mineiro muito bern espelha o

caráter do nosso povo, seguindo sua vocacào histOrica de continuar corn a
inquietaçao construtiva de suscitar e levantar düvidas e questOes, tel
maturidade nas criticas, coragem na apresentaçäo de soluçoes e
determinação firme para defender sempre suas posicães em prol do bern
comum.

Agradécemos a todos que confiararn em nós, aos nossos associados,
companheiros de diretoria e funcionàrios da CDL-BH. A eles, conclamamos a
participar de nossa escolha: ser cümplices em criatividade, solidariedade,
parceria e cooperacão. Muito obrigado.

Entrega de Placa
o Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Sr. Manoel

Pereira Bernardes, Presidente da Cãmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, placa alusiva a esta homenagem, corn os seguintes dizeres: "A
Càrnara de Dirigentes Lojistas de Bela Horizonte, na comernoracão de seu
400 aniversário, o reconhecirnento do parlamento mineiro pela sua atuacao
como urn dos pilares da economia metropolitana, ao gerar empregos, tributos
e investimentos na area social. Bela Horizonte, 23 de outubro de 2000.
Deputado Anderson Adauto, Presidente. Assembléla Legislativa do Estado de
Minas Gerais".

Palavras do Sr. Presidente
Dizer da importância socioeconômica da atividade comercial no contexto de

uma naçäo será insistir no óbvio. Ao longo dos séculos, a Histôria nos mostra
que o comércio é urn dos pilares da economia, além de cumprir funçao social
e politica de relevo, por promover a abastecimento da populaçâo e a
aproxirnacão das comunidades e dos povos.

Que esse trabalho esteja tradicionalmente ligado ao associativismo
tampouco e novidade: exemplo disso SO Os fenicios, na Antiguidade
Clássica, singrando Os mares corn suas cooperativas mercantis. Igualmente,
a dade Media assistiu ao florescimento das ligas de artesãos e mercadores,
e, no século XIX, a Revolução Industrial viabilizou as cantornos do moderno
comércio exterior.

No Brasil, especificamente em Minas Gerais, merecem registro as rotas
comerciaisabertas pelos tradicionais mascates, que, a partir do século XVIII,
percorriarn as regiôes rnineradoras em atividade essencial para a sociedade
que, entãa, se estratificava. A cbntribuição desses simpaticos antecessores
dos modernos cornerciantes e lojistas foi considerável. Bata dizer que - para
citar urn aspecto curiosa - essa influência se fez sentir ate na thie culinária:
foram eles que desenvolveram a saborosa cozinha do tropeiro.

A reunião especial desta noitè - para hornenagear a CDL-BH pelo seu 40°
aniversário - tern a ver, rnuito a propósito, com"a atividade comercial e a
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assaciativismo: a homenageada é a lider incanteste do cornércio lojista de
Belo Horizonte, reunindo cerca de 12 mi membros.

Ao nos preparar para esta comemoraçao, chamou-nos a atençao a artigo
firmado pelo Sr. Manoel Bernardes, Presidente da CDL-BH, a quem
endereçamas nossos cumprimentos. Nele, a ilustre Presidente, agora
reempossado, faz a seguinte canclamacao aos companheiros: "Temos que
ser cUmplices em criatividade, solidariedade, parceria e cooperaçao".

Parece-nos que a javem e dinémico Presidente acertou em cheio ao definir
a filosofia que norteia a entidade por ele presidida. 0 moderno empresãrio,
para se inserir no circulo do êxito, deve encarar Os colegas de classe não
como concorrentes, mas coma parceiras nesse trabatho, para bern servir ao
püblico. E uma cumplicidade honesta e saudável, a qual esta Assembléia
hoje endossa ao comemorar as 40 anos da CDL-BH.

Desde que a Câmara foi fundada, no ano de 1960, ainda corn a name de
Clube de Diretores Lojistas, a mundo passou par muitas transformaçOes. 0
progresso tecnalogico e cientIfico, sabretudo nas telecomunicaçoes e na area
da informática, a nova realidade politica, corn a queda dos regimes tatalitarios
de direita e de esquerda, a farmacao de blocos econômicos e a globalizaçaa
cultural e ecanOmica foram algumas dessas mudanças. Paralelamente ao
avança da informaçao, a consumidar passou a ser mais ciasa de seus
direitos, exigindo dos fornecedores maior qualidade e menor custa. No Brasil,
a cantençaa da espiral inflacionaria rnodificou a politica de consumo,
tornando-se a cidadão mais ciente e mais cansciente dos lirnites de seu
poder de campra.

E evidente que a nova panorama demandou do empresariado uma pastura
mais versatil e, mesma, mais empreendedara. A CDL-BH soube
compreender a momenta e, par isso mesmo, a cada dia rnais, se fortalece
coma representante do empresário belo-horizontino. Prova dissa é a sucesso
de suas carnpanhas e a ativaçaa de suas vendas, coma termôrnetro
auspiciasa de retomada ecanômica.

A Assembléia Legislativa entende que e sua obrigaçäo reconhecer a mérito
das pessoas fisicas e juridicas que servem ao pavo mineiro. A CDL se
destaca no mérito e se supera na prestaçäa de serviços, pelo que a iniciativa
da reuniãa de haje, propasta pelo companheiro Deputado Sebastiào Navarro
Vieira, e, inegavelmente, apartuna. Ressaltamos, ainda, a deferência da
hornenageada para canosco, ao dar passe a sua nova diretoria neste
Plenária. Aos dirigentes empossadas, transmitimos as parabéns e as votos
de feliz gestaa do parlamenta rnineira. Muito obrigado.

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido a objetivo da canvacaçao, a Presidência

manifesta seus agradecimentos as autoridades e aos demais convidados

11.
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pela honrosa presença e encerra a reunião, convocarido os Deputados
para a reunião extraoridinária de arnanhã, dia 24, as 20 horas, nos termos do
edital de convocaçao, e para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçao
de 24/10/2000.). Levanta-se a reunião.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PR0PO5IcAO DE LEI N° 14.578
As dez horas do dia dezenove de outubro de dois mu, comparecem na Sala

das ComissOes os Deputados .Jorge Eduardo de Oliveira, Cristiano Canêdo e
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, a
Presidéncia convida o Deputado Doutor Viana a atuar como escrutinador,
determina a di L;.o das cédulas de votaçào e passa a palavra a ele.
Feita a contagem dos votos, o Deputado Doutor Viana informa que,
registradas trés cédulas de votaçao, Os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira
e Doutor Viana receberam trés votos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e retorna a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
O Presidente "ad hoc" proclama a resultado da eleiçao e declara ernpossado
como Vice-Presidente o Deputado Doutor Viana, a quem passa a palavra. A
seguir, o Deputado Doutor Viana declara empossado como Presidente o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e retorna a ele a direçao dos trabalhos.
O Presidente agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado
Cristiano Canëdo relator da matéria. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros
da Comissäo para a prOxima reuniäo, determina a lavratura da ata e encerra
as trabalhos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Doutor Viana, Presidente - João Paulo - Cristiano Canédo.
ATA DA 6 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO EX-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
As quinze horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil, comparecem

na Sala das CbmissOes os Deputados Bené Guedes, AIlton Vilela e Luiz
Tadeu Leite, membros da supracitada Comissäo. Havendo nOmero
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 é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a finalidade da reunião é ouvir as Deputados Federais Paulo Otávio e
Osmânio' Pereira, respectivamente Presidente ' e Relator da Comissão
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Externa da Câmara dos Deputados, destinada a esclarecer as
circunsténcias em que ocorreu a morte do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, e suspende a reuniäo par alguns minutos para aguardar a
chegada dos convidados. As l5h3Omim, corn a presença dos Deputados
Bené Guedes, Mãrcio Kangussu, Ailton Vilela e Luiz Tadeu Leite, a reunião e
reaberta. 0 Presidente convida o Deputado Federal Osmânio Pereira a
campor a mesa dos trabalhos e informa que a Deputado Federal Paulo
Otàvio nao pôde comparecer. 0 Deputado Osmânio Pereira faz sua
exposição e, em seguida, e questionado pelos Deputados Marcia Kangussu,
Ailton ViIela e Bené Guedes. 0 convidado, corn a palavra, faz suas
consideracoes finais. 0 Presidente esclarece que a inteiro tear da reunião
consta nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca e a colaboraçao do Deputado Osmãnio
Pereira, pelos importantes subsidios prestados aos trabalhos da Comissão,
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a práxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabal hos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu.

ATA DA 4o REUNIAO ORDINARIA DA C0MSSAO DE TURISMO,
iNDUSTRIA E COMERCIO

As quinze horas do dia vinte e quatro de outubro de dais mil, comparecem
na Sala das ComissOes as Deputados Fábio Avelar, Jaão Pinto Ribeiro e
Ailton Vilela (substituindo este a Deputada Elbe Brandão, par indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Fãbio Avelar, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado
Fábio Avelar, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Em seguida, passa a leitura da seguinte correspondéncia: côpia de
oficio encaminhado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veiculos de Minas Gerais - SINCOVID - ao Secretario da Fazenda solicitando
informaçOes acerca de possiveis medidas que estejam sendo estudadas,
corn vistas a coibir a invasão de veiculos verificadas no mercado mineiro;
avulso do Projeto de Lei n° 1.236/2000, que objetiva elevar a limite fixado
para abertura de créditos suplementares ao orcamento fiscal do Estado, a firn
de ajustã-lo a realidade da adminsitraçao pUblica, e autorizacão para
alteraçao de fontes em relaçao àquelas aprovadas na lei orçamentãria e em
seus créditos adicionais, corn a informaçao aos membros da Comissão de
que a prazo para apresentacao de ernendas esté fixado entre as dias 10 a 30
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do corrente més; oficlo da Companhia Paraibuna de Metals informando
que, segundo levantamento anual da empresa de pesquisa Book-Hunt, corn
sede em Londres, fol aquela empresa considerada a corn menor custo na
produçao de zinco em escala mundial e a melhor entre as 45 maiores
produtoras avaliadas na pesquisa. Em seguida, passa-se a fase de discussão
e votação de proposicOes que dispensarn a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, são aprovados, cada urn por sua vez, Os
Requerirnentos n°s 1.685, 1.686/2000. A Presidéncia passa a 2 Fase da
Ordern do Dia, comprendendo a discussão e a votação de matéria de
deliberação conclusiva da Comissão. São aprovados requerimentos do
Deputado Paulo Piau em que solicita sejam convidados os Srs. Guilherme
Machado Filho, Presidente do INDI; José Pedro de Oliveira, Presidente do
BDMG: Djalma Bastos Morais, Presidente da CEMIG; Francisco José de
Oliveira, Secretário de Estado da IndUstria e Comércio; Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil; e requerimento do Deputado Márcio Cunha em que
solicita audiência publica na cidade de Pompeu, para se discutir a
potencialidade do turismo rural, esportivo e ecoturismo na cidade e na região
do alto São Francisco, em conjunto corn as Prefeituras, as Cãmaras
Municipais, o sindicato rural, o comércio, a indUstria e a comunidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião
ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Adelino de Carvalho - Maria Olivia - Ambrôsio

Pinto.
ATA DA a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO MICRO

G ERAES
As quatorze horas e quinze rninutos do dia vinte e cinco de outubro de dois

mil, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Chico Rafael,
Sebâstiãb Navarro Vieira e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado
Carlos Pimenta, por indicaçao da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada pór aprovada e subscrita pelos membros da Cornissão
presentes. A seguir, o Presidente, Deputado Chico Rafael, informa que a
reunião se destina a apreciar o relatOrio final da Comissão e suspende os
trabalhos ate que o relatOrio èsteja em condiçoes de set apreciado.
Reahertos os trabaihos e em vista da impossibilidade de se apreciar o
relatôrio final, a Presidente agrádece a presença dos Deputados, convoca as
membros da Comissão para a reunião extráordinária a sér realizada no dia
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26/10/2000, as 10 horas, corn a finalidade de se apreciar a relatório final,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de outubro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Bilac Pinto - Geraldo Rezende.

ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO
As quinze horas do dia vinte e seis de outubro de dois mu, comparecem na

Sala das Comissôes as Deputados Marcelo Goncalves, Marco Regis,
Rogerio Correia, Carlos Pimenta, José Henrique e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reuniãa e, em
virtude da apravaçao de requerimenta do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reuniãa
se destina a ouvir a depaimento dos Srs. Marcos Francisco de Oliveira,
Juarez Souto, Felismina Henriques Neto e João de Deus Dias Neto, pessoas
ligadas as empresas PPL Empreendimentos, GMS Representaçoes e
Millenium Car, e tratar de assuntos da Cornissão. 0 Presidente suspende as
trabaihos para aguardar os depoentes. Apôs 30 minutos, reabre as trabalhos
e constata que as depoentes não cornparecerão. Comunica a recebimento de
correspondéncia dos Srs. Marcos Francisco de Oliveira e Juarez Souto,
informando o nãa-comparecimento. Ato continuo, a Deputada Rogeria
Carrela apresenta requerimenta, que e aprovado, solicitando que a Comissão
se deslaque ate Montes Claros para ouvi-los. 0 parlamentar apresenta,
ainda, dois outros requerirnentos, que também são aprovados. No primeiro,
solicita sejam convocados as Srs. Arlen Santiago, Luiz Francisco Santiago e
Maria Cristina Santiago de Oliveira; no segundo, solicita informaçOes da
Juiza da Comarca de Igarape sabre a liberação do traficante Paulo Sergio de
Paiva, preso corn aproximadamente 200kg de tOxicos. 0 Presidente informa
que a Cornissão encontrou-se corn o Secretãrio de Segurança Püblica para
relatar Os fatos ocorridos em Monte Carmelo e solicitar a afastamento do
Delegado de PolIcia e de seus ajudantes. 0 Secretãrio, na oportunidade,
comunicou que ja estava sendo preparado urn inquérito junta a Corregedoria
e as policiais jã se encontravam afastados. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a prôxima reunião ordinâria, deterrnina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 30 de outubro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogerio Correia - Sargento

Radrigues.
ATA DA 28 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINIsTRAcAO PUBLICA
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As quinze horas do dia trinta e urn de outubro de dois mu, comparecem

na Sala das ComissOes Os Deputados Doutor Viana, Arlen Santiago,
Sargento Rodrigues, Sebastiäo Navarro Vieira e José Henrique (substituindo
este ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicaçao da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçào de requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dã ciência aos
membros da Comissäo do recebimento das seguintes proposiçöes, bern
como os relatores a que foram distribuidas: Projeto de Lei n° 1.215/2000, de
autoria do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, e Projeto de Lei n° 1.223/2000, de autoria do
Ministério PUblico, ao Deputado Doutor Viana, ambos no 10 turno. Passa-se a
1a Ease da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e a votacão de
pareceres sobre proposiçôes sujeitas apreciação do Plenário da
Assembléla. Corn palavra, o Deputado Sebastiao Navarro Vieira, relator do
Projeto de Lei n° 1.215/2000, no 10 turno, ernite seu parecer, que conclui pela
aprovação da matéria na forrna proposta. Colocado em discussão e votaçào,
é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Sebastião Navarro assume a
Presidéncia dos trabalhos e passa a palavra ao Deputado Doutor Viana, que,
na oportunidade, emite seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.223/2000, que
conclui pela aprovação da proposição corn as as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituiçao e Justiça. Colocado em
discussão e votacao, e o parecer aprovado por unanimidade. Logo apôs, o
Deputado Doutor Viana reassurne a Presidência dos trabaihos e, cumprida a
finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reuniâo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

SàIa das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Agostinho PatrUs -

Sargénto Rodrigues.

TRAMITAcA0 DE PRoposlçOEs
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.236/2000

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e dá outras
prbvidências.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplernentares
ao orçamento fiscal ate o limite de R$566.000.000,00 (quinhentos e sessenta
e seis milhöes de reais), parà suplementar dótacoes de pessoal e seus
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encargos.

Parágrafo Onico - 0 limite de que trata o "caput" deste artigo será acrescido
a autorização a que se refere o art. 8° da Lei n o 13.471, de 18 de janeiro de
2000.

Art. 2° - 0 decreto de abertura de créditos suplementares, nos termos do
art. 43 da Lei no 4.320, de 17 de marco de 1964, podera modificar a origem
dos recursos constantes na Lei n° 13.471, de 18 dejaneiro de 2000.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
AntOnio Andrade -. Carlos Pimenta.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 898/2000
Comissào de Saüde

RelatOrio
De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela tem 01

objetivo declarar de utilidade pUblica a Associaçao dos Diabéticos de Ouro
Preto - ASSODIOP -, corn sede nesse municipio.

Nos terrnos regimentais, coube a Cornissão de Constituiçao e Justica
proceder ao exame preliminar da matéria, oportunidade em que se
manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e a
emendou.

Dando prosseguimento a trarnitacao do projeto, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme dispOe o art. 103, I,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Associacão dos Diabéticos de Ouro Preto tern por finalidade meihorar as

condiçoes de vida das pessoas acometidas pela diabetes e conscientizar a
sociedade sobre a importância do tratamento e do controle adequado da
doenca. Visando lograr esse objetivo, distribul folhetos explicativos e revistas,
orientando a populaçao sobre as formas de conviver corn tal enfermidade.

Portanto, torna-se ato de reconhecimento a sua importante contribuiçao
para a melhoria da saüde pUblica conceder-lhe o titulo declaratório de
utilidade püblica.

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

898/2000, corn a Ernenda n° 1, apresentada pela Cornissão de Constituiçao e
Justiça.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Edson Rezende, relator.
PARECER PARA TURNO UNCO DO PROJETO DE LEI N° 1.060/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
RelatOrio
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De autoria do Deputado Sãvio Souza Cruz, o projeto de ei em epigrafe

visa a declarar de utilidade publica a Associacao Oliveirense de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, corn sede no Municipio de Oliveira.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissâo de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
oportunidade em que apresentou a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberaçao conclusiva em turno Unico, nos termos do art.
103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A Associaçao Oliveirense de Pais e Amigos dos Excepcionais tern por

finalidade promover e estimular a realizaçäo de programas permanentes de
prevençäo das formas de deficiência.

Para consecução de seus objetivos, a entidade se propOe a cooperar corn
as instituiçoes empenhadas na educação, no desenvolvimento e na
integraçao social do excepcional, além de motivar a cornunidade a melhor
conhecer os problernas de tais pessoas.

Pelas atividades de eminente carãter filantrópico que desenvolve, somos
favoráveis a que seja outorgado a referida entidade o titulo declaratOrio de
utilidadepüblica.

Conclusäo
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.060/2000,

corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao e Justica.
Sala das ComissOes, 10 de outubro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.065/2000

Cornissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.065/2000 visa a
declarar de utilidade pUblica o Servico de Obras Sociais Rodolfo Luiz Vieira -
SOS Rodolfo Luiz Vieira, corn sede no Municipio de Pedrinôpolis.

Após exarne preliminar realizado pela Cornissão de Constituiçao e Justica,
que nao encontrou óbice a trarnitação da matéria e apresentou a Emenda n°
1, cabe a esta Cornissão, em carãter conclusivo, aprecia-la, de acordo corn 0
art. 103,1, "a", c/co art. 102, XIV, ambosdo Regimento Intemno.

Fundamentacao
A entidade sob análise e uma sociedade civil, não governamental e sem

fins lucrativos.
Tendo a finalidade de coordenar a assistência social local, oferece

diariamente as pessoas carentes, em particular, aos menores, sopa e leite, o
que evidencia seu caráter filantropico. Busca também prevenir o uso de
drogas entre adolescentes, integrando-os no mercado de trabaiho, rnediante
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o ensino de uma profissão.

Não ha, portanto, fatos que impecam a sua declaraçao de utilidade pUblica.
Conclusào

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.065/2000,
corn a redação dada pela Emenda n° 1, da Comissão de Constituiçao e
Justiça.

Sala das Cornissöes, 1° de novernbro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARATURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.081/2000

Comissão do Trabalho, da Previdencia e da Ação Social
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Junior, o projeto de lei em
epigrafe tern por escopo declarar de utilidade pUblica o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Lotéricos, Jogos, Bingos, Cassinos,
Trabalhadores Autônomos e Sirnilares do Estado de Minas Gerais -
SINDELOT-MG -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

O exame preliminar da matéria coube a Cornissão de Constituição e
Justica, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e ofereceu-lhe a Emenda n° 1, retificadora da denominação oficial
da entidade.

Nesta fase dos trabalhos, compete a este ôrgão colegiado apreciar a
proposiçao, atendo-se a seu mérito, nos termos do art. 102, XIV, do
Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
O SINDELOT, corno órgao representativo da categoria de profissionais

empregados em estabelecimentos lotéricos e similares, é uma organizaçáo
civil que tern defendido corn denodo os interesses comuns de seus
associados. Oferecendo-lhes assistência médico-odontologica, além de
oportunidades para o estreitarnento de relaçoes sociais por meio da prática
de atividades de lazer, a entidade contribui eficazmente para a melhoria do
seu bem-estar.

Pelo cunho social de que se reveste, o Sindicato se faz merecedor do
pretendido titulo declaratOrio de utilidade publica.

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

1.081/2000, corn a Ernenda n° 1, da Cornissão de Constituiçao e Justiça.
Belo Horizonte, 10 de novernbro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.115/2000

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatôrio
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0 Deputado Dinis Pinheiro, por rneio do Projeto de Lei n° 1.115/2000,'

pretende seja declarada de utilidade pUbca a Fundacao José Lucca, corn
sede no Municiplo de GovernadorValadares.

A matéria foi exarninada preliminarmenté pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", doRegirriento Interno.

Fundamentação
A entidade em questào presta relevantes serviços as pessoas carentes da

região onde se situa, combatendo a fome e a pobreza.
Tal objetivo e alcançado por meio da criaçäo de creches e asilos e do

desenvolvimento de outras atividades que contribuarn para o bern-estar da
comunidade.

Futuramente intenta promover atividades educacionais e profissionalizantes
e criar escola de mOsica e oficinas.

Articulando, desenvolvendo e promovendo açöes corn o objetivo de minorar
os problemas sociais, econômicos, educacionais e de saüde, a Fundaçao
contribul, de forma efetiva, para a meihoria da sociedade.

Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do titulo
dec!aratôrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.115/2000,

na forma proposta.
Sala das ComissOes, 10 de outubro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARATURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.128/2000

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Ambrôsio Pinto, o Projeto de Lei n° 1.128/2000
ôbjetiva declarar de utilidade pUblica o Centro Espirita Maria de Nazareth,
corn sede no Municipio de São Miguel do Anta.

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituiçao e Justiça,
que não encontrou ôbice a tramitação da matéria, cabe a esta Comissão, em
carãter conclusivo, apreciá-la, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102,
XIV, ambos do Regimentó Interno.

Fundamentacão
0 Centro EspIrita Maria de Nazareth é urna sociedade civil, sem fins

lucrativos, çie caràter religioso, que tern como finalidade a divulgação do
Evanglho; o estudo e adivulaçao dO Espiritismo.

Sendo a liberdade de culto religioso urn' direito e garantia fundamental
previstos pela Constituiçao Federal de 1988 e dada a prética filantrôpica
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desenvolvida pela instituiçao, nao he razão para negar-Ihe a declaraçao de'
utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao, na Integra, do Projeto de Lel

n° 1.128/2000.
Sala das Cornissöes, 1° de novernbro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.181/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o projeto de el em exame visa
a declarar de utilidade pUblica a Associaçao de Moradores Amigos da Ponte
da Aldeia - AMAPA -' corn sede no Municipio de Manhuaçu.

Apos ser publicada, foi a proposição encaminhada a Comissão de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma proposta.

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

Fundamentaçao
A referida entidade tern por objetivo promover meihorias ambientais na

comunidade em que se situa. Além de procurar resolver os problemas de
infra-estrutura básica, como saneamento, visa também a estimular 0 espirito
de integraçao entre todos os seus membros, organizando reuniöes sociais,
atividades de lazer e esporte.

Por tais consideraçOes, justa se faz a outorga do titulo declaratOrio de
utilidade pUblica a Associação de Moradores Amigos da Ponte da Aldeia.

Conclusâo
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lel n°

1.181/2000 na forma original.
Sala das ComissOes, 10 de novembro de 2000.
lvo José, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 22/99
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentaria

RelatOrio
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em pauta

institui o Prograrna Bolsa Familiar para Educaçao.
A proposiçao foi distribuida a Cornissão de Constituiçao e Justiça, que

perdeu o prazo para emitir parecer. Em seguida, foi encaminhado o projeto, a
requerimento do autor, a Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e
Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.
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Vem, agora, a proposiçao a esta Cornissão para receber parecer, nos

termos do art. 100, II, c/c a art. 102, VII, do Regimento Interno.
Fundamentacao

A Constituicaa Federal estabelece que a educacâo, direito de todos e dever
do Estado e da familia, será promovida e incentivada corn a colaboraçao da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a
exercIcio da cidadania e sua qualificação para a trabalho. E a Constituiçao do
Estado dispöe que e competéncia do Estado, comum a Uniao e ao municipio,
proporcionar Os meios de acesso a cultura, a educaçao e a ciência.

A propasicão sob comento está em consoriância corn esses mandarnentos
constitucionais e tern par firn instituir a Programa Balsa Familiar para a
Educaçaa, corn a objetivo de garantir a acesso e a permanéncia na escola
pOblica das crianças corn idade de 7 a 14 anos completos que vivam em
situaçãa de carência material e precãrias candiçoes sociais e farniliares. 0
prajeta pretende resgatar a criança do trabaiho precace, sem perda do
sustento básico de sua familia.

A matéria foi amplarnente analisada pela Comissão de Educacaa, que,
objetivando realizar alguns ajustes, apresentou a Substitutivo n° 1. 0 art. 70
dessa prapasiçãa estabelece que as recursos financeiros necessârios a
implantaçao e a manutençao serãa previstos no arçamenta estadual,
atendendo aos dispasitivos legais que regulamentam a matéria. Caso não
haja recursos suficientes para fazer face as despesas, havendo anuência do
Poder Executivo ao prajeta prapasta, aquele poderá abrir crédito
suplementar.

A prapasta arçamentãria para 2001 cantempla dotação orçamentaria para a
Pragrama Familiar para a Educacão, no valor de R$ 14.150.000,00.

Résta salientar que a bolsa-escola estã senda implantada em 19
rnunicipios do vale do Jequitinhanha. Dez mil familias estão maritendo seus
flihos (entre 7 e 14 anos) na escola graças aa recurso extra de R$ 70,00 que
recebem mensalmente, e beneficia, diretamente, mais de 54 mil pessaas.

A praposição ora examinada pretende estender esse programa para tado a
Estado, beneficiando as segmentas populacianais mais carentes.

Conclusäa
Em face do expasta, somos pela apravaçao do Projeta de Lei n° 22/99, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissäo de
Educaçaa, Cultura, Ciência e Tecnolagia.

Sala das Coñiissöes, 31 de outubro de 2000.
MuroLobo, Presidente e relator Rogeria Correia - Paula Piau - Olinto

Gadinho.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 498/99

Cornissäo de Fiscalizaçaa Financeira e Orçarnentária -
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Relatôrio

De autoria da Cornissão de Politica Agropecuãria e Agroindustrial, a prajeto
de lei em epigrafe dispOe sabre as politicas florestal, de prateçaa a
biodiversidade e de usa alternativo do solo do Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Canstituiçao e Justiça cancluiu pela
juridicidade, pela canstitucianalidade e pela legalidade da prapasição na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentau.

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais apinau
pela apravação da matéria na farma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Par sua vez, a Comissão de Politica Agropecuaria e Agraindustrial
manifestau-se pela apravação do projeta na forma do Substitutivo n° 2 cam
as Emendas n°s 1 a 11, que apresentou.

Agara, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lirides de
sua campetência.

Fundarnentaçaa
O prajeta de lei em pauta objetiva disciplinar a utilizaçao dos recursos

vegetais e naturais no Estada e traça diretrizes para que essa utilizaçaa
cause irnpactas ambientais minimos, asseguranda a prateçãa e a
conservação da biodiversidade, bern coma a recuperacaa das areas
degradadas. 0 projeta define ainda a que são areas de preservação
permanente, reservas tegais e unidades de canservação.

O art. 18 do Substitutiva n° 2 estatul que a estrutura, a regime juridica, a
palitica e a gestãa do Sistema Estadual de Unidades de Conservaçãa -
SEUC - serão definidos em lei especifica, que seré encaminhada a
Assembléia Legislativa no prazo de 24 meses contadas da publicaçãa da lei.
A propasição prevê tambérn que as desapropriaçoes para implantaçãa das
UCs serão feitas na forma da lei e estabelece que no orçamenta anual seja
fixado a montante de recursas financeiros para atender as necessidades de
implantaçao e rnanutençaa das unidades.

Observa-se, no prajeta, que as açOes cancretas do Estado são diferidas e
samente ocorrerão na medida da correspandente dispanibilidade de recursos
apontada pela lei orçamentâria. Nesse sentida, a art. 44 do substitutiva, que
dispoe sabre a criaçao do carpo de fiscalização do IEF, so se efetivará
quando etapas pasteriores forem cumpridas, coma a ediçãa de lei que crie as
cargas e de atas administrativas que as provenham. A partir dal e que
efetivamente acarrerãa despesas corn pessoal. Essas etapas pasteriares
serãa abjeta de discussão, a firn de se canformarem a dispanibilidade de
recursos do Estado.

A Emenda n° 1, apresentada pela Cornissão de Politica Agrapecuaria e
Agraindustrial, estabelece urn praza de 12 meses para 0 poder pUblico
irnplernentar a disposta no art. 5° do Substitutivo n° 2, que trata do farnento
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ao florestarnento e ao reflorestamento, a pesquisas, programas de
educação ambiental para a proteçao da biodiversidade e programas de
tunsmo ecologico e ecoturismo. Entendemos que esse prazo e insuficiente,
em vista da complexidade das açOes, ate porque ha necessidade de
compatibilizar Os seus custos corn as disponibilidades de recursos. Essas
açoes deverào ser concretizados de acordo corn as possibilidade do
orçamento do Estado. Assim, opinamos pela rejeicäo dessa emenda.

Quanto as multas, entendemos que elas nao visam apenas a aumentar a
arrecadacão, e sim a inibir açOes contrárias as disposicOes da lel, e ornissães
no seu cumprimento. Assim, considerarnos inconveniente a forma como o
substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals trata da
questao.

Finalmente, constatamos que no projeto as rnultas estão expressas em
UFIRs. Ocorre que essa unidade está em via de extinçao. Assim, torna-se
necessária a adaptaçâo do projeto em pauta, passando as multas a serem
expressas em reais e introduzindo-se mecanismo de atualizacão monetária.
Consubstancializarnos essas idéias nas Emendas n°s 12 e 13, redigidas na
conclusão desta peca opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 498/99,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissâo de
Meio Ambiente e Recursos Naturals, corn as Ernendas n°s 2 a 11,
apresentadas pela Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, e
corn as seguintes Emendas n°s 12 e 13 e pela rejeicão da Emenda n° 1.

EMENDA N° 12
Substitua-se no § 5° do art. 38 e no anexo a expressão "UFIRs " pela

expressão "reals".
EMENDA N° 13

Acrescente-se onde convier:
"Art......- Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente Os

valores constantes nesta Iei, segundo a variaçâo da inflaçao a partir de
1999."

Parágrafo Unico - Para a inflaçâo de 1999, será considerado o percentual
de 6,41%.".

Sala das Cdmissoes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rogerlo Correia - Paulo

Piau. 	 -
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 605/99

Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçamentãria
Relatôrio

Deiriiciativa do Deputado Agótinho Silveira, o projeto de lei em tela tern
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por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imOvel que especifica ao
Municlpio de Santo AntOnio do Monte.

Nos terrnos regimentals, coube a Comissão de Constituição e Justica
examinar prelirninarmente a matéria, cujo parecer exarado concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

Dando continuidade a tramitaçao, cumpre a este ôrgào colegiado examinar
o projeto quanto a posslvel repercussão financeira, de acordo corn o disposto
no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposição em tela não encontra ôbice do ponto de vista financeiro-

orcamentario. DispOe sobre doaçao de imôvel do Estado, o que não acarreta
despesa para os cofres pCiblicos nem causa impacto na lei orçamentâria.

Além disso, observamos que o bern continuará integrando o patrimOnio
pUblico, visto que a aprovaçao do projeto implica, apenas, a sua transferência
da esfera estatal para a municipal.

Observamos, tambérn, que a alienaçao em tela subordina-se a existéncia
de interesse pUblico devidamente justificado, visto que o irnOvel destina-se a
construçâo de quadras esportivas, creches, salão comunitário e area de lazer
para a comunidade.

Por outro lado, a perda patrimonial do Estado serã amplarnente
compensada pelos relevantes beneficios advindos da nova utilizaçao do
imOvel.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 605/99 na

forrna do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituicao e
Justica.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Correia, relator - Olinto Godinho - Paulo

Pia u.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE REsoLuçAo N° 754/99

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao
Relatôrio

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, a proposicao em anélise aprova
convênio celebrado entre os MunicIpios de Juvenilia e Montalvania, para
modificaçao de limites intermunicipais.

A Comissão de Constituiçao e Justica emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição corn o
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentals.

Fundarnentacao
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Atendendo a antiga pretensão dos habitantes de Juvenitia e

Montalvânia, a proposicão em comento autoriza a permuta de areas
territoriais entre esses municipios. A aferiçao dos documentos necessários a
satisfaçâo dos requisitos legais foi feita pela Comissão de Justiça, a qual,
apenas por razOes de natureza técnica, apresentou o Substitutivo n° 1.

Vê-se, ainda, que a permuta de area territorial entre Os municipios em
questao, por ser de, interesse püblico e de grande importãncia para a
comunidade local, corno não poderia deixar de ser, .rnerece, desta Comissão,
sua plena acolhida.

Conclusäo
Diante do exposto, concluirnos pela aprovação do Projeto de Resoluçao n°

754/99 na forma do Substitutivo n° i, da Comissäo de Constituição e Justica.
Sala das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
AmbrOsio Pinto, Presidente - Wanderley Avila, relator - José Henrique.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 856/2000
Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
De autoria do Deputado Marco Regis, o projeto de lei em tela dispöe sobre

a politica estadual de preços dos medicamentos em licitaçOes publicas.
Foi enviado a Comissão de Constituicão e Justica, que perdeu o prazo para

emitir seu parecer. Em seguida, a Comissão de Saüde manifestou-se, quanto
ao mérito, pela inconveniência da aprovacão do projeto de lei.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentârios.

Fundarnentação
O projeto de lei em tela dispöe que as compras dos medicamentos feitas

nas licitaçoes pUblicas fiquem submetidas ao preço mãximo estabelecido
pela Central de Controle de Precos de Medicamentos - CECOPREM -,
baseando-se nos precos da Relacao Nacional de Medicamentos - RENAME -
eria media do mercado.

Estabelece que somente as empresas credenciadas no Ministério da
Saiide e na Secretaria de Estado da SaUde podem participar de licitaçoes
publicas no Estado e nos municipios e que essas empresas deverão
obedecer a todas as exigências tecnico-legais dispostas nos editais de
licitaçoes.

O objetivo fundamental do projeto é propor uma polItica de controle de
precos nas compras dos medicamentos realizadas pela administração
püblica, bern corno estabelecer critérios de participação das empresas nas
Iicitaçöes.

A Comissão de Saüde posicionou-se pela rejeicão do projeto, corn base na
Lei Federal n° 8.666, de 1993, qüê dipOe sobre as normas para licitaçoes e
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contratos. Essa norma contempla todas as obrigaçOes a serem cumpridas
nas Iicitaçoes e objetiva fazer corn que a proposta escolhida seja a mais
vantajosa em relaçao ao preço e a qualidade, efetuando-se ampla pesquisa
de rnercado, visando ao interesse püblico.

Observa-se que a proposição em análise contraria, em alguns pontos, as
normas constantes na lei mencionada, ernbora apresente algumas diretrizes
incluidas nela.

Como a administraçao pUblica esté subordinada ao regime da Lei n° 8.666
para a realizacäo de contratos e licitaçaes, opinamos pela inconveniência da
aprovaçao do projeto de lei em exame.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer e pela rejeição do Projeto de Lei n°

856/2000.
Sala das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Olinto Godinho, relator - Paulo Piau - Rogerio

Correia.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 899/2000

Cornissão de Fiscalizacao Financeira e Orçarnentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em pauta dispoe sobre
o Programa Estadual de Fomento Florestal.

Encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Posteriormente,
foi o projeto enviado a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
opinou por sua aprovacäo na forma apresentada.

Requereu o autor que o projeto fosse distribuido a Comissão de Politica
Agropecuária e Agroindustrial, para apreciaçao. Isto posto, essa Comissão
opinou pela aprovação do projeto no 1° turno, corn a Ernenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de sua
competencia, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento lnterno.

Fundamentaçao
A proposição em análise cria o Programa Estadual de Fornento Florestal,

que visa estimular a implantaçao de florestas para a producao sustentada de
biomassa e a proteçao dos mananciais e do solo.

Trata-se de medida oportuna e louvável, uma vez que a atividade florestal é
fundamental para o Estado, corn implicaçoes econômicas, sociais e
arnbientais de relevância.

O Estado de Minas Gerais e o maior consumidor de materia-prima florestal
do Pals, em razäo de seu parque siderurgico a carvão végetal, da grande
indüstria moveleira, da produção de papel e celulose e da construção civil.
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Existe urn deficit anual de 300.000ha de areas fiorestais em Minas

Gerais, por isso a graride demanda par rnateria-prirna exerce pressaa sabre
as remanescentes flarestais e as areas de cerrada, principalmente nas
pequenas prapriedades rurais que, na ilegalidade, buscam a camercializaçaa
de produtas energeticas, insumas de lucra certa.

A prapasiçãa aperfeicaa a pracessa de reflarestamenta aa prapar urn
zaneamenta ecalogica para implantaçaa das florestas de praduçaa e
proteçäa ambiental. As fantes de custeia arçamentárias estãa devidamente
apantadas, cam a transferéncia, inclusive, de verbas de fundas ja existentes,
coma também da parcela da taxa de repasiçãa forestal a que se refere a Lei
n° 10.561, de27/12/91.

O prajeta cria, tambérn, autras mecanismas de famento aa reflarestamenta,
cam a finalidade de suprir a demanda de pradutas lenhosas, e de
conservaçãa de salas, confarme a dispasta na art. 216 da Constituiçàa
minei ra.

A Ernenda n° 1, da Camissãa de Palitica Agrapecuaria e Agraindustrial,
sugerida pela Instituta Estadual de Flarestas - IEF -, tarnau mais clara urn das
abjetivas da Pragrama.

Conclusäa
Diante do exposta, apinamas pela apravaçãa do Projeta de Lei n°

899/2000, no 10 turna, corn a Emenda n° 1.
Sala das Camissöes, 31 de autu bra de 2000.
Mauro Laba, Presidente e relator - Rageria Correia - Olinto Gadinha - Paula

Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 938/2000

Cornissãa de Fiscalizaçãa Financeira e Orçamentária
Relatório

o projeta sob camenta, da Comissào Parlamentar de lnquerito do Instituto
de Previdéncia dos Servidores Militares - IPSM -, visa a autorizar a Poder
Executiva a renegaciar as valores relativos a cantribuicoes e repasses
devidas ao Instituta.

A Comissãa de Constituiçãa e Justiça manifestou-se, preliminarmente, pela
juridicidade, constitucianalidade e legalidade da proposicäo. Em seguida, a
Comissäo de Administraçaa PUblica apinou par sua aprovaçàa corn a
Ernenda n° 1, que apresentau.

Fundamentaçaa
A CornissãaParlamentar de lnquerito instalada para analisar a falta de

repasses ao IPSM pelo Executiva apurou que a Estado não vinha realizando
- as transferéncias devidas ao Instituta relativas as parcelas descontadas dos

segurados é aquelas a titulo de cantribuição patranal. Constatou, ainda, que
a negociacão realizada pela Governo anterior apresentava vãrias faihas,
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coma a falta de correçäo manetária, a inexisténcia de "referendum" pela
Conselho Administrativo, entre autras.

Par essa razãa, foi apresentada a prajeta de lei em pauta, cam o objetiva
de se autarizar a IPSM a realizar uma nova negaciaçãa corn a Executivo
Estadual, visanda aa levantamenta do rnantante realmente devida pelo

• Estado, devidamente corrigido, cam indices inflacionários aficiais, a fim de se
evitarem prejuizos aa IPSM e aos servidores a ele vinculados.

Analisando-se a matéria em questäa sob a ponta de vista orçamentario,
verificamos que, ate dezembro de 1999, encantram-se contabilizados, no
balança patrimonial, as seguintes valores: na conta 211.01.10 - IPSM
Contribuiçaa Patronal - R$431.283.442,99; na canta 211.01.15 - IPSM
Contribuiçao dos Segurados - R$1 16.896.235,11.

Assim, a valor da divida do Estado corn a IPSM montava a
R$548.179.678,10 ate a final do exercIcia financeiro anterior, sem a aplicaçaa
de nenhum Indice de carrecâa.

0 balancete de agasto de 2000 registra as seguintes valares: na canta
211.01.10 - IPSM Contribuiçaa Patronal - R$471.040.339,90; na canta
211.01.15 - IPSM Cantribuiçao dos Seguradas - R$1 13.074.854,49.

Infere-se que, neste exercicia, a Executiva Estadual vem repassanda, na
integralidade, as valores descontadas dos militares. lssa determinou urn
decréscirno de 3% no salda dessa conta, ou seja, quase R$4.000.000,00.

Entretanto, em relaçao a contribuiçao patronal, constata-se que a divida
aurnentau em quase R$40.000.000,00, uma vez que a Governo nâa vem
repassanda a totalidade da parte que Ihe compete.

Diante desses fatos, conclui-se que a parcelarnento da divida seria a Unica
saida passivel para preservar a saUde financeira do IPSM, de forma a
possibilitar a cumprimento dessa obrigação pela Estado.

A Emenda n° 1, apresentada pela Camissäa de Administraçao PUblica, visa
a carrigir urna irnpropriedade contida no projeto, porque a proposicao autoriza
o Executivo a negaciar sua divida, em vez de conceder essa prerragativa ao
IPSM, que estaria modificando a sisternãtica prevista em lei para receber as
transferências do Executiva.

Canclusão
Diante das consideraçOes expastas, opinamos pela apravacaa do Prajeta

de Lei n° 938/2000, no 10 turno, corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Administraçao Püblica.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Olinto Gadinha, relator - Paula Piau - Rageria

Correia.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.005/2000

Cornissãa do Trabalho, da Previdência e da Açaa Social

P1
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RelatOrio

De autoria do Deputado Carios Pimenta, o projeto de lei em exame torna
obrigatOrio o oferecimento, pelo Estado, de cadeiras de rodas e apareihos
auditivos ao grupo que especifica.

Publicado no "Diãrio do Leg islativo" em 11/5/2000, o projeto fol enviado a
Comissão de Constituiçao e Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu
parecer. Por meio de requerimento do autor, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentacâo
0 projeto de Iei em comento torna obrigatôrio o oferecimento gratuito, pelo

Estado, de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos aos portadores de
deficiência fisica ou auditiva que sejam reconhecidamente pobres.

A proposição está de acordo corn o art. 203, IV, da Carta Magna, que
estabelece que a assisténcia social serã prestada a quem dela necessite e
terã como objetivo, entre outros, a habilitação e a reabiiitaçao das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integracão a vida comunitária.
Cuidar da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência é
competência comum da União e do Estado.

Entretanto, observamos que ja existe Iegislacão estadual sobre o assunto.
A Lei no 8.193, de 13/5/82, ja dispãe que a politica estadual de apoio e
assistência a pessoa deficiente tern coma objetivos a reabilitacao médica e
profissional e o ajustamento psicossocial. 0 Decreto n° 22.153, de 9/7/82,
que regulamenta a lei supracitada,' estabeléce, no art. 3°, que "a politica
estadual de apoio e assisténcia a pessoa deficiente será executada pela
Coordenadoria de Apoio e Assisténcia a Pessoa Deficiente". A referida
coordenadoria ja foi criada por meio do Decreto n° 22.154, de 9/7/82.
Segundo esse diploma legal, a coordenadoria tern por finalidade a
coordenacão, a compatibilizaçäo, a sistematização e o incentivo a polItica
estadüal de apoio e assistência a pessoa deficiénte e compete a ela
coordenar, supervisionar e acomi3anhar a execucao das atividades dos
orgaos envoividos nos programas de apoio a pessoa deficiente, bern como
indicar as prioridades e medidas a serem implementadas (art. 2°, I e VI).

Além disso, a Lei , n° 12.262, de 23/7/96, que dispOe sobre a politica
estadual de asistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS - e dá outras providéncias, determina, no paragrafo'Uniáo do
art. 8°, que a Secretaria do Trabatho, da Açâo Socialda Criança e' do
Adolesce'nte - SETASCAD - "é a ôrgão responsével pela fórnulação da
pal itica estadual de assisténcia social e a ela compete estabelecer as normas
gerais, as critérios para a definição de priôridades e elegibilidade e Os
padrOes de qualidade, reiativamente a 'prestaãô de beneficios e serviços, a
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prograrnas e projetos". A mesma iei cria a CEAS como ôrgão superior de
deliberacao colegiada, vinculado a SETASCAD, e a ele atribui competência
para normatizar as açöes e regular a prestaçäo de serviços de naturezas
pUblica e privada no campo da assisténcia social, bern como para zelar pela
efetivação do sistema descentralizado e participativo de assisténcia social
(art. 11 eart. 13,111eV).

Embora guarde seu mérito, ao tentar garantir a assisténcia aos portadores
de deficiéncia, a proposição em tela não inovaria no mundo juridico, visto que
já existe legislaçao estadual sabre o tema em questao. Acrescente-se a isso
o fato de que já existem órgãos estaduais respansãveis pelo apoio a pessoa
deficiente e pela assisténcia social, pertencentes ao Poder Executivo, aos
quais compete definir as prioridades e acôes relativas a matéria. Ressalte-se,
ainda, que o projeto visa a conceder benefIcio na area da assistênci social
sem a devido lastro arçamentãrio, em desacordo corn o mandamento
expresso no inciso I do art. 167 da Constituiçao Federal, que veda a inIcio de
prograrna au projeta não incluidos na Iei orçamentária anual. Dessa forma,
somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.005/2000, no 10 turno.

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

1.005/2000, no 1°turno.
Sala das Comissöes, 31 de autubro de 2000.
Ivo José, Presidente e relator - Luiz Menezes - Ronalda Canabrava.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.075/2000
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matazinhas, a projeto em tela tern por

finalidade dispor sabre a proteção do consumidar quanta a pracedência e a
quaiidade dos produtas cambustIveis comercializados no Estada de Minas
Gerais.

A Camissão de Constituição e Justica perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Em seguida, a matéria foi encarninhada a Comissaa de Defesa do
Consurnidor, que opinau par sua rejeiçao.

Vem, agara, a prapasiçãa a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 100, II, c/c a art. 102, VII, do Regimenta Interna.

Fundamentaçao
A praposiçao sob carnenta objetiva dispor sabre a prateção do cansumidor

quanta a arigem e a qualidade dos carnbustiveis camercializados no territória
mineiro. Dessa farma, assegura aa cansumidar, em seu art. 10, a direita de
obter informaçOes carretas, claras, precisas e ostensivas sabre a natureza, a
pracedéncia e a qualidade desses pradutas.
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0 art. 2° da proposição obriga o posto revendedor a comercializar

somente produto da marca da empresa a qual estiver vinculado, ou anunciar
em ' local visivel 0 nome de outra de que venha a adquirir a produto,
assegurando ao consumidor o perfeito conhecimento sobre a sua origem.
Faculta-se, ainda, conforme dispoe a paragrafo Onico desse artigo, ao pasta
revendedor vincular-se Cu flO a empresa distribuidora de cambustivel

A proposição prevé, em seus arts. 4° e 5°, as sancoes e penalidades para
as infratores das disposiçOes nela inscritas. Essas penalidades vao descJe
multa pecuniária, passando por suspensão das atividades, chegando ate a
cassação da liceriça do estabelecimento.

Apesar de a Comissão de Constituição e Justiça naa ter emitido parecer
por perda de prazo regimental, a proposiçãa foi amplarnente analisada pela
comissão de mérita, a qual observou que a matéria, além de ser assunta
tratado privativamente pela União, conforme dispöe o art. 22, IV, da
Constituição Federal, também se encontra plenarnente regulamentada na Lei
n° 8.078, de 11/9/90, que instituiu o Codigo do Consurnidor, cujo art. 6°
determina que são direitos básicos do consumidor a informaçao adequada e
clara sabre as diferentes prod utos e serviços, corn especificaçao, qualidade e
preco, bern coma sabre as riscos que apresentern.

A regulamentacao das atividades foco do projeta de Iei em anãlise se acha
entre as campetências da Agenda Nacional de Petrôleo - ANP -, conforme a
disposto na Lei Federal n° 9.478, de 6/8/97, que trata da politica energética
nacional e das atividades relativas ao monopOlio de petrOleo. Cabe, portanto,
a ANP, desde a sua implantaçao, exercer as atribuiçoes do Departamenta
Nacional de Combustiveis - DNC - relacionadas cam as atividades de
distribuição e revenda de derivados de petrOleo e álcoal (grifa nassa),
confarme a dispasto nos arts. 7°, 8° e 9° daquela el.

Nesta linha, posteriarrnente editau-se a Lel Federal n° 9.847, de 26/10/99,
que dispOe sabre a fiscalizacao e estabelece sançães para as infraçöes
relativas aa abastecimento de combustiveis:

"Art. 3° - ..........................................
Xl - comercializar petrOlea, seus derivados básicos e produtos, corn vicios

de qualidade, quantidade, inclusive daqueles decarrentes da disparidade corn
as indicaçoes canstantes do recipiente, da embalagem au rotulagem.

Multa - de R$20.000 (vinte mil reais) a R$5.000.000,00 (cinco milhOes de
reais).

XV - deixar de forrecer aos cansumidores as informaçoes previstas na
legislação aplicável au farnecê-las em desacordo corn a referida legislacaa;

Multa - de R$5.000,00 (cinco rnil reals) a R$50.000,00 (dinquenta mil
reals)".

Par fim, importa salientar que, em decorrência da ediçao da Lei n° 9.478,
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existem, ainda, as Partarias n°s 202, de 30/12/99, 72, de 26/4/2000, e
116, de 5/7/2000; da Agencia Nacional de PetrOleo - ANP -, as quais
regutamentam a exercicio da atividade de revenda no varejo de combustivel
e os procedimentos a serern observadas pelos distribuidores, panda, dessa
forrna, terrno aa assunto.

Canclusão
Diante do expasto, apinarnos pela rejeiçãa do Projeta de Lei n o 1075/2000.
Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Labo, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rogerio Carreia - Paulo

Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.090/2000

Comissãa de Turisrno, Indüstria e Camércio
RelatOrio

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, a prajeta de lei em epigrafe
altera o inciso V do art. 2° da Lei n.° 13.449, de 10/1/2000, visando a incluir
os Municipios de Matozinhos e Pedro Leopaldo nos objetivos propostos pela
referida lei.

Cumpridas as formalidades regirnentais, a matéria fai examinada
inicialmente pela Comissão de Constituiçao e Justiça, que conclulu par sua
juridicidade, canstitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Cornissão analisar a proposição quanto ao mérito, nas
terrnos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimenta Interna.

Fundarnentaçao
O prajeto em tela busca incluir as Municipios de Pedro Leopoldo e

Matozinhos na lei que cria o Programa de Apoio ao Desenvalvimento do
Cornércio Exteriar do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a chamada
Lei Pró-Confins, que foi sancionada em janeira de 2000 e que contemplava
os Municipios de Confins e Lagaa Santa.

Tal medida traria grandes beneficios aos dois munidipias, vista que as
incentivos previstas na lei atrairiam, para essas lacalidades, empresas das
mais diversas areas de atividade, pais elas teriam uma considerável
diminuição do custeio deseus produtos, o que lhes permitiria praticar precos
mais competitivos e capazes de atender as demandas existentes.

A proximidade do aeroporta internacional facilitaria o escoarnento e
transparte das mercadorias, contribuindo para a incrernentação das
atividades do aeraporto, que opera, atualmente, em urn nivel muita abaixo de
sua capacidade operacional.

Adernais, a implantação do nova polo industrial nos rnunidlpios vizinhos ao
aeroparto possibilitaria, ern médio prazo, urn aumento de receita tributãria e a
criaçao de milhares de pastas de trabaiho.

Par fim, sob a aspecto.da turismo, é irnpartante salientar que, junto do
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desenvolvimento industrial que se pretende alcançar, o suporte hoteleiro e
de lazer se farã também necessário, o que atrairé diversas empresas desses
segmentos para aquelas localidades.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n.°

1.090/2000.
Sala das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Maria Olivia, relatora - Adelino de Carvaiho -

Ambrôsio Pinto.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.114/2000

Comissão de Administraçao Pübhca
Relatôrio

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 1.114/2000
institui a Ouvidoria de Licitaçao.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição corn a Emenda n°
1, que apresentou.

Vern, agora, o projeto a esta Cornissão, a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentaçao
A criaçäo de uma ouvidoria especializada em licitaçao pUblica, nos moldes

como está sendo proposta, é uma medida da mais alta relevãncia para 0
aprimoramento da administraçao pOblica, especialmente para a boa gestão
dos recursos do Tesouro.

0 gasto corn urna instituiçao dessa natureza e mInimo, se examinarmos,
corn isencão e profundidade, o alcance dos beneficios que ela poderã trazer.
Atuando nos processos licitatOrios de forma preventiva e mesmo nos
processos licitatôrios em curso, incluida a dispensa de certame, a ouvidoria
podera contribuir significativamente em várias frentes, evitando que o
dinheiro Øiiblico seja mal empregado, coibindo a corrupção, 0
superfaturmento e o favorecimento e aperfeiçoarido o modelo adotado pelo
Estdopara aquisiçao de bens e mercadorias, realizaçao de obras e projetos
e contrataçao de serviços. Tudo isso significa economia de dinheiro, de dificil
mensuráão.' Ror outro tado, representa, também, uma forma de afastar
pessoas não comprometidas corn o iñteresse geral, mas corn os prOprios
interesse. Nãd temos dUvida alguma da importância de termos uma
ouvidoria para auxiliar o Poder Executivo na dificil missão de fiscalizar 0
cumprimentb da legislação dé licitacao pUblica. Evidentemente, urna
instituição desse porte, corn uma estrUtura precaria e sern -apoio direto do
Governador do Estado, da cont5nidade, da imprensa e dos prôprios
servidores üblicos, pouco pderã contribuir. Se, ao revés, a -ouvidoria de
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licitaçao se dispensar a atençao devida, Minas Gerais estará dando urn
salto de qualidade no trato da coisa publica. E preciso deixar consignado que
o papel do "ombudsman" não é igual ao do Tribunal de Contas ou mesmo
das auditorias. Querer iguala-los é desconhecer essa instituiçao de origem
sueca, que se tern destacado no mundo todo como protetora dos direitos
fundamentais, da probidade administrativa e da consolidaçao de regimes
democrãticos. A atuaçao da ouvidoria difere substancialmente da atuaçao
daqueles ôrgaos. Ouvidoria não pune, apenas recomenda. A sua funçao é de
admoestaçao, incomodando, prevenindo e evitando que a mat aconteca ou,
quando jã ocorrido, que não venha a ocorrer novamente. Por isso, urna
ouvidoria deve contar corn urn Ouvidor que goze de ampla aceitaçao perante
a opinião pUblica, seja idôneo e conhecedor profundo da matéria. Nesse
sentido, o projeto determina que o Ouvidor seja escolhido 01 lista triplice
elaborada pelo Ministério PUblico Estadual, pela Ordem dos Advogados do
Brasil e pela Procuradoria-Geral do Estado, instituiçoes de prestigio junto a
populaçao. Outro aspecto positivo da proposição diz respeito a autonomia
administrativa e financeira assegurada ao órgão, que é fundamental para a
instituição e sem a qual esse ôrgao fica dependente e corn suas atribuiçOes
comprornetidas. 0 projeto também cuida, acertadamente, das garantias do
cargo de Ouvidor, ou seja, este nao podera ser exonerado, afastado ou
dernitido senão nas hipOteses expressarnente estabelecidas na el. Assirn
corno a autonornia do órgão, a estabilidade é essencial para o born
desempenho do Ouvidor. Não ha dUvida de que urn dos papeis de Ouvidor é
descobrir a erro, a mazela, a podridão, a desrespeito a lei, a ordern e a
moralidade. Por isso, muitos são contra essa idéia, sobretudo aqueles que
nao respeitam a coisa pUblica e a seu sernelhante. Dal a razão de ser da
estabilidade, para que nao fique cornprometida a sua conduta isenta.
Destacamos, também, na proposiçäo as incompatibilidades do Ouvidor para
o exercicio do cargo. Não pode pairar qualquer dUvida quanto a sua lisura e
honestidade. Por esses mativas, sornos favorãveis a criação da Ouvidoria de
Licitaçao.

No entanto, duas emendas a propasta original se fazem necessárias. A
primeira, para garantir ao denunciante a sigilo de sua dentidade, se assim a
quiser. A segunda, para suprimir a inciso Ill do art. 6°. 0 recebirnento da
denUncia em crimes supostamente praticados contra a administraçao pUblica,
o patrimônio e a vida nâo deve ensejar caso de afastarnento, demissão ou
exoneração do Ouvidor do cargo. A presunçao de inocéncia sO acaba quando
o réu e condenado judicialmente. A prevalecer a regra coma estã, violamos a
Constituiçao Federal e darnos margem a que pessoas inescrupulosas se
utilizem desse expediente para inviabilizar a atuaçao do auvidor, por
vingança ou outra motiva escuso.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.114/2000 corn a Emenda n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e as
Ernendas n°s2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 2
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte § 2°, passando-se o atual paragrafo

ünico a § 10.
Art. 2° - ........................................................
§ 2° - Será garantido sigilo da identidade do denunciante, se assim o

q U iser.".
EMENDAN°3

Suprima-se o inciso Ill do art. 6°.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Sargento Rodngues, relator - Agostinho PatrOs -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 1.123/2000

Comissäo de Fiscalizaçáo Financéira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei ern epigrafe define
critérios para correção de débitos tributãrios em atraso corn o Tesouro do
Estado.

Curnpridas as formalidades regimentals, o projeto de lei foi apreciado
inicialmente pela Comissão de Constituicao e Justica, que concluiu por sua
juridlcidàde, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou

Cabe, agora, a esta Cornissão apreciar a matéria.
Fundarnentação

0 objetivo da proposiçäo em tela é substituir a taxa Sistema Especial de
Liquidação e CustOdia - SELIC - pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP -,
para fins de correçao dos débitos tributários estaduais.

A TJLP foi fixada em nivel federal por resoluçao do Banco Central, sendo
urn indexador que observa a meta de inflacao calculada "pro rata", nos
termos da Lei Federal n° 9.365, de 16/12/96, e da Medida ProvisOria n°
1:966, de 27/4/2000.

Corn isso, sem düvida impöe-se urn critério mais justo e racional quanto a
-óorreçao monetária dos débitos tributários, ajustado a atual realidade de
estábilização da econornia e qtieda da inflaçào no Pals. Entretanto, o Estado
tern autonomia para disciplinar a correçãó monetária para fins dequitaçào de
tributos em atraso, conforrne posição firmada nos tribunals sUperiores. A lei
ôrdinãria estadual pode substituir ela,TJLP a atual correçao rnonetária pela
SELIC, que vern sendo praticada pela Secretaria dé Estado da Fazenda.
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Esse fato vem dificultando a vida das empresas inadimplentes,
interessadas em quitar seus débitos tributários, o que se reflete
negativamente sobre a prôpria arrecadaçao do Tesouro Estadual, haja vista
que existe urn passivo de débitos tributários inscritos em divida ativa de cerca
de R$6.400.000.000,00, conforme dados de agosto de 2000. E oportuno
instituir indexador mais razoável, sob pena de tornar-se impagável o débito
tributãrio, sobretudo das microempresas e das pequenas e médias empresas.

A proposição em tela, ao mesrno tempo que institui incentivo para as
empresas inadimplentes quitarem seus débitos, preserva as interesses. da
Fazenda PUblica Estadual, porquanto as débitos continuarão sendo
corrigidos monetariamente, mas corn indexador rnais aceitãvel.

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituicao e Justiça, cuidou de
adequar a proposiçào a boa técnica tributária, propondo, em vez de urna
norma isolada, alteraçao na redacao do art. 127 da Lei n° 6.763, de 28/12/75,
que dispoe sobre a consolidaçao da legislaçao tributãria estadual. Dessa
forma, passa a constar explicitamente no citado dispositivo que as débitos
decorrentes do não-recolhirnento, no prazo legal, de tributos e multas
estaduais terão seu valor corrigido pela TJLP e, na hipótese de extinção
desse indexador, adotar-se-ã o Indice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC -, que é urn indice de longa duraçao e de maior credibilidade no Pals.

-.	 Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.123/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
,Cornissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho - Paulo

:Piau.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LE N° 543/99

Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado Cabo Morais, a projeto de lei em epigrafe autoriza
o Poder Executivo a reduzir a carga tributãria do ICMS nas operaçoes

.internas corn mercadorias que no processo de industrializaçao tenham
utilizado corno matéria-prima sucata, resIduo ou fragmento de vidro, papel ou
plastico provenientes de lixo reciclado.

c Aprovado no 1° turno, corn a Emenda n° 1, o projeto retornou a esta
Comissão para receber parecer no 2° turno.

Este relator requereu diligencia a Secretaria de Estado da Fazenda, que foi
cumprida.

Em anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que é parté desteparecer,
nostermos do art. 189, § 1 9 , do Regimento Interno.
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Fundamentaçäo

No curso da tramitação do projeto em análise foi editada a Lei
Complementar n° i0i, de 4/5/2000, a chamada Lel de Responsabilidade
Fiscal. Esta, em seu art. 14, inciso II, dispOe que todo beneficio fiscal, entre
Os quals se inclui a pretendida reduçao da aliquota do ICMS de 18% para
12%, somente pode ser concedido se houver recomposição da receita
tributãria por meio de auniento de tributo ou majoração da aliquota.

Conforme Nota Técnica n° 42/99, da Secretaria de Estado da Fazenda, da
forma coma proposta originalmente, a medida se torna inviável operacional e
tecnicamente, uma vez que a legislação mineira do ICMS, nos termos do art.
102 do COdigo Tributário Nacional, não poderia mpor ao industrial situado
em outro Estado a obrigação de informar se a sua mercadoria foi produzida a
partir de material reciclado, dado que a auquota interna do ICMS alcança não
so as mercadorias produzidas no Estado, como também mercadorias
provenientes de outras unidades da Federacao.

o Estado de Minas Gerais também não pode reduzir a carga tributária nem
dar tratamento diferenciado aos produtos oriundos de outra unidade da
Federaçäo, em face de vedação constitucional (arts. 150, II, e 152 da
Constituição da Republica).

A fixacao de aliquota segundo o parâmetro sugerido no projeto difere do
criteria habitual e natural, que considera a mercadoria individualmente para
fins de se determinar a aliquata aplicâvel. A propasta de se red uzir a aliquota
interna apenas para as mercadorias em cujo processo de industrializaçäo
tenha sido utilizada matéria-prima proveniente de lixo reciclado sem dUvida
acarreta dificuldade operacional para a Fisca Estadual e, também, para Os
prôprios contribuintes. Para fins do critério estabelecido no projeta de lei, eles
deverão saber a arigem da matéria-prima empregada na sua produçãa, uma
vez que uma mesma mercadoria estará sujeita a aliquotas diferentes,
conforme tenha ou näo em sua composiçao material reciclado.

As dificuldades operacionais seriam não so do comerciante que adquire a
mercadoria para revenda, mas tarrbém do industrial que adquire matéria-
prima em outro Estado; todavia, de modo a adequarmos a praposicao em tela
a lei de responsabilidade fiscal e tornamo-la operacionalmente viãvel, sem Os
problemas àpontados na nota técnica da Fazenda Estadual, apresentamos a
Substitutivo n° 1, que objetiva autorizar nâo a reduçao de aliquota do ICMS,
mas a concessão de incentiva fiscal para as indüstrias que utilizem no
processo industrial matéria-prima reciclada a partir do lixo recoihido nas
ôidades mineiras.

0 incentivo se dará na forma de crédito do ICMS a ser compensado no
més seguinte, no valor de ate 6% do débita do ICMS apurada nesse mês,
calculado proporcionalmente ao àlor da matéria-prima rédclada, adquirida

113
ou processada, observado a mês da apuracão.

Caberá ao Poder Executivo, notadamente a Secretaria de Estado da
Fazenda, adotar as medidas necessãrias a regulamentaçao da Iei, que
deverã levar em consideraçao algumas diretrizes, podendo ser destacadas:

a) o incentivo fiscal será concedido apenas para a indüstria mineira que
utilizar matéria-prima reciclada no processo industrial, ou seja, a incentivo
não alcançara as participantes supervenientes da cadeia comercial, quais
sejam as atacadistas e varejistas;

b) a incentivo será concedido na forma de crédito do ICMS, a qual somente
poderá ser compensado no DAPI do més subsequente ao més da apuracão;

c) a valor do incentivo gerado no més será proporcianal, não podendo
ultrapassar 6%, e será calculado dividindo-se a valor da materia-prima
reciclada adquirida pelo valor da matéria-prima total. Obtido a resultado, esse
quociente deve ser multiplicado, sucessivamente, pela valor do débito do
ICMS apurado no mês e pelo nUmero 0,06.

Cam essas adequaçOes, esta Casa Legislativa padera dar um grande
passo para atenuar a grave prablema da destinaçaa do lixo gerada nas
cidades mineiras, transferindo para a iniciativa privada a Onus que
ariginalmente e do pader publico.

Somente cam incentivo fiscal, a iniciativa privada estarã estimulada
permanentemente a trabalhar cam a material reciclado oriundo do lixo
urbana, cantribuinda para a melhoria da qualidade de vida da populaçäo e
para a equilibria ambiental.

Conclusãa
Diante do expasto, nasso parecer e pela apravaçãa do Prajeta de Lei n°

543/99, no 2° turna, na farma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turna.
SUBSTITtJTIVO N° 1

Autariza a Poder Executiva a conceder incentiva fiscal as indUstrias que
utilizarem em seus processos de industrializaçäa materia-prima reciclada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica a Poder Executivo autorizada a conceder incentivo fiscal as

indUstrias mineiras que utilizem no pracesso industrial matéria-prima
reciclada a partir do lixo urbana, na forma de crédito de ICMS a ser

compensado no més seguinte, no valor de ate 6% (seis par cento) do débito
do ICMS apurado nesse més, calculado proporcionalmente ao valor da

materia-prima reciclada adquirida no més.
Art. 2°- 0 Poder Executiva regulamentara esta lei no prazo de 60 dias

contados da data de sua publicaçao.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposicOes em contrária.
Sala das ComissOes, 31 de autubro de 2000.
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Mauro Lobo, Presidente - Olinto Godinho, relator - Paulo Piau - Rogerio

Correia.
Redaçao do Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N° 543/99
Autoriza a Poder Executivo a reduzir a carga tributãria do ICMS nas

operaçoes internas corn mercadorias em cujo processo de industrializaçao
tenham sido utilizados como matéria-prima sucata, resIduo ou fragmento de
vidro, papel ou plastico provenientes de lixo reciclado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte § 16:
"Art. 12 - ......................................
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condicoes previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para ate
12% (doze por cento) nas operaçoes internas corn mercadorias em cujo
processo de industrializaçao tenham sido utilizados coma matéria-prima
sucata, residuo au fragmento de vidro, papel ou plàsticO provenientes de lixo
reciclado.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta
dias contado da data de sua publicaçao.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 585/99
Comissão de Saüde

Relatório
O projeto de el em epigrafe, da Deputada Maria Tereza Lara, dispoe sobre

a Politica Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência, cria a Conselho
Estadual da Pessoa Portadora de Deficléncia e dã outras providéncias.

Aprovado em 10 turno, a projeto vem a esta Comissão para receber parecer
para a 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, Xl, do Regimento
lnterno.

Em anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que e parte deste parecer.
Fundarnentaçao

O projeto de lei em tela tern par objetivo a definiçao de uma politica pUblica
para a pessoa portadora de deficiência, a criação do Conseiho Estadual da
Pessoa Portadora de Deficiéncia e a normatização de medidas voltadas para
a integraçao do segmento social em questao.

Consideramos que as alteraçoes feitas no projeto original contribuiram
muito para que seu propOsito possa realménte ser efetivado. Nesse sentido,
ressaltarnos a forma clara - cornô foi definida a pessoa portadora de
deficiência, lembrando que tal conceitoestá em consonãncia cam o proposto
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no Projeto de Lel n° 374/99, da mesma Deputada, o qual encontra em
trarnitacao nesta Casa, colaborando para a rnanutenção da coerência na
legislaçâo estadual.

0 projeto em cornento, ao determinar a composicao do Conselho Estadual
da Pessoa Portadora de Deficiência, indicando de forma paritária o nürnero
de representantes do poder pUblico e da sociedade civil, tern a mérito de
assegurar a participaçao da sociedade na definicao das prioridades sociais,
conforme o disposto no art. 226 da Carta mineira.

Alérn disso, as dispositivos relativos a estruturaçao do Conselho Estadual
da Pessoa Portadora de Deficiéncia permitem sua rápida criação e
implantaçao, instrumentalizando a formulaçao, a execução e a fiscalizacao da
politica relativa ao tema.

A proposição não necessita de outras reparos desta Comissão. Dessa
forma, ratificamos nossa posiçäo no 10 turno, que e pela conveniência e
oportunidade da aprovaçao da matéria.

Conclusäo
Pelo exposto acima, somos pela aprovaçao do Prajeto de Lei n o 585/99 no

2° turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das ComissOes, 31 de outubra de 1999.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Pastro Gorge -

Edson Rezende - Dirnas Rodrigues.
Redaçao do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 585/99
Dispöe sabre a politica estadual dos direitos da pessoa portadora de

deficiência, cria a Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiência e dé outras providéncias

CapItulo I
Da Politica Estadual dos Direitos da Pessaa Portadora de Deficiência

Art. 1° - Para efeita desta lel, fica definido coma pessoa portadora de
deficiéncia a individua que apreserite desvantagem na orientaçao, na
independéncia fisica e mobilidade, de ordem neuropsIquica ou sofrimento
mental que ocasiane dificuldade para a exercicia de acupaçãa habitual, para
a interação social e para a independéncia econOmica, conforme diagnostico
de especialistas das areas de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional ou pedagogia.

Art. 2° - A politica estadual dos direitos da pessaa portadora de deficiência
tem par objetivos:

- a garantia dos direitos básicos e a amparo a pessoa partadora de
deficiéncia,

II - a promoçäo de sua habilitaçao e reabilitaçaa, al incluida a habilitaçao
profissianal e a integração no mercado de trabalho;
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Ill - a prevençäo de deficiências por meio da assistência pre-natal e

infartil e de programas que visem a minirnização dos fatores sociais,
econômicos e sanitários que ocasionam deficiéncias;

IV - a facilitaçao do acesso a bens e serviços coletivos, corn sua
adequaçao a pessoa portadora de deficiéncia, ai incluida a remoção das
barreiras arquitetonicas;

V - o combate aos preconceitos por meio da oferta de condicOes de
integracao social da pessoa portadora de deficiência, desenvolvida em
prograrnas de saUde, educacao, cultura, esportes, lazer e profissionalizaçao.

Art. 3° - A politica estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência
será definida pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiencia, a que se refere o art. 5° desta lei, e executada pela
Coordenadoria de Apolo e Assisténcia a Pessoa Portadora de Deficiência,
orgãos subordinados a Secretaria de Estado do Trabalho, da Açao Social, da
Crianca e do Adolescente.

Art. 4° - Os recursos financeiros para a irnplantaçao e a manutenção do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência serão provenientes do Fundo Estadual de Assisténcia Social -
FEAS.

Capitulo II
Do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiência
Art. 5° - Fica criado, na estrutura orgäriica da Secretaria de Estado do

Trabalho, da Ação Social, da Crianca e do Adolescente, o Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Orgão
deliberativo e controlador das politicas e das acoes, em todos os niveis de
atendimento aos portadores de deficiência.

Art. 6° - 0 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência será composto de vinte e dois membros, corn composição
paritãria entre o poder püblico e a sociedade civil, constituido por
representantes dos seguintes órgãos, entidades e segmentos da sociedade:

- representantes da adrninistração pUblica estadual:
a) urn representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência

SOcial, dáCriança e do Adolescente;
b) urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
c) urn representante da Secretaria de Estado da SaUde;
d) urn representante da Secretaria de Estado da Educacão;
e) urn representante da Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e

Adrninistraço; . -
f) urn representante da Secretãria deEtado da Cultura;
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g) urn representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e

Comunicação Social;
h) urn representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos

Humanos;
i) urn representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Püblicas;
j) urn representante do Poder Judiciário;
k) urn representante do Ministério PUblico;
I) urn representante do Poder Legislativo.
II - representantes de entidades não governamentais ligadas ao

atendirnento das pessoas portadoras de deficiência:
a) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de

deficiência auditiva;
b) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de

deficléncia visual;
c) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de

deficiência fisica;
d) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de

deficiência mental;
e) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de

sofrimento mental;
f) urn representante de entidades prestadoras de serviços na area de

habilitaçao e reabilitação das pessoas portadoras de deficiéncias;
g) urn representante de profissionais especializados na habilitaçao e

reabilitaçao das pessoas portadoras de deficiência.
§ 1° - Os representantes da adrninistraçao pUblica serão indicados pelo

Governador do Estado, entre Os servidores corn poder de decisão no âmbito
de cada Secretaria.

§ 2° - 0 representante do Poder Legislativo será indicado pelo Presidente
da Assernbléia Legislativa.

§ 3° - As entidades nao governamentais em funcionarnento ha pelo menos
dois anos reunir-se-ão em assembléias setoriais para indicacao de seus
representantes.

§ 4° - Os conselheiros serâo indicados para mandato de dois anos,
admitida urna ünica reconduçào subseqUente.

§ 5° - 0 exercicio da função de Conselheiro e considerado de interesse
pUblico relevante e näo serã remunerado.

§ 6° - Para cada conselheiro titular será indicado urn suplente, observados
o rnesmo procedirnento e exigências.

Art. 7° - 0 Presidente do Conselho será eleito por seus pares para urn
mandato de dois anos.

a
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Art. 8° - Compete ao Presidente do Conselho:
I - convocar o Conselho e presidir as sessoes;
II - baixar ato administrativo necessário ao funcionamento do Conseiho;
III - constituir câmaras especializadas, comissöes ou grupos de trabaiho;
IV - decidir, "ad referendum" do Conseiho, caso urgente ou inadiãvel, de

interesse ou salvaguarda do Conseiho;
V - delegar atribuiçoes na area de sua competéncia.
Art. 9° - A Coordenadoria de Apoio e Assistência a Pessoa Portadora de

Deficiência - CAADE - se constituirã em órgão executor do Conseiho.
Art. 10 - 0 Estatuto do Conselho, por ele aprovado, disciplinarã sua

organizaçao e funcionamento.
Art. 11 - Compete ao Conselho:
I - definir diretrizes e prioridades da politica estadual da pessoa portadora

de deficiencia;
- prestar assessoria ao Governo do Estado, emitindo pareceres,

acompanhando a elaboraçäo e fiscalizando a execuçâo de prograrnas
voltados para a pessoa portadora de deficiência, objetivando a defesa de
suas necessidades e de seus direitos;

III - estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da situacao da
pessoa portadora de deflciência, bern como propor medidas a serem
adotadas pelo Governo;

IV - fiscalizar e exigir o cumprirnento da Iegislaçao que assegura os direitos
da pessoa portadora de deficiência, examinando denüncias relativas a seu
possivel descumprimento;

V - prornover intercãrnbios corn o objetivo de implementar a politica e Os
programas do Conseiho;

VI - manter canais de comunicação permanentes corn outros rnovimentos
que tenham por objetivo a defesa dos direitos da pessoa portadora de
deficiência

VII -: convocar a assernbléia dos representantes das entidades nao
governarnentais, para a escolha de conseiheiro titular e suplente, em caso de
vacância ou térrnino de mandato de representantes dessas esferas de poder;

VIII - solicitar ao Governador a indicacao de conselheiro titular e suplente,
em caso de vacância ou término de mandato de representantes das
Secretarias de Estado;

IX - solicitar aos Poderes Legislativo e Judiciärio e ao Ministério PUblico a
indicaçäo de conselheiro titular e suplente, em caso de vacància ou término
de mandato de representantes dessas esferas de poder;

X - opinar sobre a elaboração do orçarnento estadual, no que diz respeito a
consectiçao dos objetivos definidos hestalei;

XI - opinar sobre a destinação de recursos e espaços pUblicos e sobre a
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programacão cultural, esportiva e de lazer voltada para as pessoas
portadoras de deficiência, no âmbito de cada Secretaria.

Art. 12 - Apôs sua instalaçao, o Conseiho terá noventa dias para elaborar
seu estatuto.

Art. 13 - As deliberaçoes do Conselho produzirao efeitos a partir da
publicaçao das resoluçoes correspondentes no diário oficial.

Art. 14 - A posse dos membros do primeiro Conseiho dar-se-á no prazo de
quarenta e cinco dias a partir da publicaçao desta Iei.

Art. 15 - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 16 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.129/2000
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.129/2000, do Deputado AntOnio Andrade, que declara
de utilidade pUblica a Associação Comunitária do Morro da Mesa, corn sede
no Municipio de Araxá, foi aprovado em turno Unico, corn a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.129/2000
Declara de utilidade püblica a Associaçao Comunitaria do Morro da Mesa -

ACMM -, corn sede no MunicIpio de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1°- Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Comunitária do

Morro da Mesa - ACMM -, corn sede no Municipio de Araxá.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogarn-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Wanderley Avila, relator - Nivaldo Andrade.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.032/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.032/2000, do Deputado Bilac Pinto, que declara de
utilidade püblica a Obra do Berco, corn sede no Municipio de Lambari, foi
aprovado em turno ünico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.032/2000
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Declara de utilidade piblica a entidade Obra do Berço, corn sede no

Municipio de Lambari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a entidade Obra do Berço, corn

sede no Municipio de Lambari.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissoes, 25 de outubro de 2000.
Maria OlMa, Presidente - Wanderley Avila, relator - Nivaldo Andrade.
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N°S 2, 3, E 4 AO PROJETO DE

LEI N° 12/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acào Social

(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno)
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em análise
institui o transporte rodoviãrio intermunicipal alternativo de passageiros no
Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição e apresentou-lhe as Emendas
n°s 1 a 4.

A Cornissäo de Transporte, Comunicaçao e Obras PUblicas decidiu pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e pela
prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e
Justica.

0 projeto foi, então, encaminhado a esta Comissão, que perdeu prazo para
emitir seu parecer.

No decorrer da discussäo em 1° turno, foram apresentados Os Substitutivos
n°s 2 a 4, o que provocou a retorno do projeto a Cornissão de Transporte,
Comunicacao e Obras Püblicas, para análise dos substitutivos apresentados
em Pleriário. A Comissão opinou pela rejeiçãa dos Substitutivos n°s 1 a 4,
manifestando-se pela aprovaçao da proposição na forma do Substitutivo n° 5,
que apresentou.

A requerimento da autora, renovou-se a análise dos Substitutivos n°s 2 a 4
por esta Comissão, nos termos do art. 183, parágrafo ünico, do Regimento
lnterno. Tendo sido rejeitada a parecer, a projeto foi redistribuido a este
relator, paa as fins do disposto no art. 138, § 3°, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
As consideraçoes feitas pela Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras PUblicas durante a análise dos substitutivos apresentados em
Plenário, em linhas gerais, parecem-nos 'procedentes.

O Substitutivo n° 2 inova'ao incluir as pessoas' fisicas e as cooperativas
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entre Os que podem explorar a transporte alternativo. Estabelece, ainda,
as condiçoes que deverão ser observadas para exploracao desse transporte.
No entanto, esse substitutivo e omisso corn relação ao processo licitatôrio
para a escolha do concessionário ou permissionário do serviço. Entendemos
que tal procedimento fere as principios da moralidade administrativa e
contraria a art. 175 da Constituição Federal.

O Substitutivo n° 4 estabelece também, a exploraçao do transparte
alternativo por pessoa fisica e jurIdica. Coma pudemos constatar após a
anâlise desse substitutivo, as principias que devem ser seguidos na
exploraçao desse transporte estão incompletos e não alcancam todas as
obrigaçoes a que o delegatario do serviça está sujeita.

O Substitutivo n° 3 atende aos comandos legais e constitucionais que
regulamentam a matéria. Estabelece quem poderã prestar a serviço e a
processo licitatôrio coma meio de selecao dos candidatos. Dispoe, ainda,
sobrea capacidade dos veiculos, seu cadastramento e a controle periOdico
do estado de saUde dos condutores. Estatui, também, seguro para cobertura
de danos contra terceiros e a recoihimento de tributos e demais encargos
previstos em lei. Enfim, busca dar maior segurança nas relaçoes entre a
usuàrio e o delegatario desse serviça, estabelecendo penalidades e
vedaçoes.

No entanto, parece-nos que esse substitutivo cria urn nova serviço, em
detrimento do jé existente. Mesmo cam a restriçao de urn veiculo por
concessionário, se, em cada linha, puderem operar quantos transportadores
quiserem, a modelo atual estaré comprometido, e teremos situaçaa idêntica a
de vérias cidades da America Latina: tarifas em patamares elevadissimos e
velculas em pessimas condiçoes. 0 poder pUblica näa teria condicOes de
fiscalizar, e, em paucos anos, teriamos, nas ruas, urn nümera elevado de
veiculos de pequeno porte, muito menos seguros.

0 transporte alternativo nada rnais é do que uma modalidade de
fretamento, pois prima pela liberdade de itinerérios e horários, caracteristicas
que entendemos devem ser primordiais na atividade que se pretende
regularnentar. Portanta, propomos a definiçao expressa do transparte
alternativo coma urn servico püblico, caracterizando-o coma uma modalidade
de fretamento, explorado de farma habitual, distinguinda-a, entretanto, do
fretamento eventual e esporádica, atividade tipicarnente privada, que nãa
deve estar subordinada aas mesmos rigores impastos aos concessionãrios
dos serviças püblicos.

Senda assim, apesar da liberdade de horários e rotas, entendemos que a
nova transparte deve ser totairnente cantrolado e gerenciado pela pader
publica, coma ocorre corn a transporte intermunicipal, ja regularnentado,
sobretudo no que diz respeito ao nUmero de concessionários e as tarifas,
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para que não haja concorréncia predatoria entre o sistema atual e aquele
objeto do projeto de lei em análise.

Outro aspecto importante diz respeito aos concessionários. Por se
assemelhar a urn fretamento, a transporte alternativo nada mais é do que urn
taxi intermunicipal, tanto que, ha anos, vem sendo explorado pelos taxistas
de todo o Estado. Faz-se, entäo, necessário resguardar aqueles milhares de
taxistas que, 01 toda Minas Gerais, tern, nesta atividade, urn significativo
quinhao de sua renda mensal.

Portanto, propomos que, ao ser licitado a navo sistema, metade das
concessôes sejarn ofertadas a quem já explora o transporte local de
passageiros. Dessa forma, mantemos o espirito original do projeto, que é tirar
milhares de pessoas da clandestinidade e oferecer outros tantos postos de
trabaiho, sem, contudo, privar uma categoria profissional - as taxistas - de
parte dos seus rendimentos mensais.

Ao faze-b, no entanto, julgarnos necessário instituir normas de seguranca
que impedissem a distribuição generalizada de taxis pelo Estado, apenas
para garantir a aflihados politicos a participação na concorrência püblica que
ira definir Os concessionários do transporte alternativo. Sendo assim, sO
poderao concorrer a expboração do transporte alternativo nas vagas de
taxistas pessoas que, tornando-se taxistas apôs a regulamentaçao do
transporte alternativo, forem selecionadas por rneio de concorréncia publica.

o mesmo zelo não foi necessária em relaçao aos atuais taxistas, ate
porque alguns estão na profissão ha muitos e muitas anos e são
remanescentes de uma epoca em que a concorrência püblica não era, como
hoje, principia constitucional de cumprimento obrigatorio. Não seria justo;
portanto, puni-los corn a impossibilidade de concorrer ao nova serviço que
será oferecido a populaçao.

Quanto aos demais aspectas, mantivemos a proposta apresentada
anteriormente nesta Comissão, pois a consideramos factivel e adequada as
necessidades da saciedade.

Conclusão
ConcluImos, partanta, pela rejeiçãa dos Substitutivos n°s 2,3,4,

apresentados em Plenãrio, e pela aprovação do Projeto de Lei n° 12/99, no
10 turna, na forma do Substitutivo n° 6, apresentado a seguir. Ficam
prejudicadas as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

SUBSTITLJTIVO N° 6
Institui o transporte rodoviãrio intermunicipal alternativo de passageiros no

Estado de Minas Gerais.
Art. 1°-a transporte rodoviàrio intermunicipal alternativo de passageiros no

Estado de Minas Gerais é considérado urn serviça pUblico, adiante

123
denominada transporte alternativo, expborado conforme a disposto nesta
lei.

Art. 2° - 0 transparte alternativo caracteriza-se coma urn fretamenta,
modalidade de transporte coletivo, aberto ao püblico e expbarado de forma
habitual, corn base nos seguintes principios:

- par meio de contratos de cancessão, firrnados corn pessoas juridicas,
selecionadas em concorrência pUblica, observada a limite de urn veiculo par
concessionaria;

II - utilizacao de veicubas corn capacidade entre três e quinze passageiros,
corn data de fabricacao não superior a cinco anos e que tenham seguro total,
inclusive para cabertura de danas contra terceiros;

III - embarque e desembarque de passageiros em local diversa daquele
utilizada pebo transporte coletivo regular;

IV - inscrição, na parte externa do veiculo, de farma facilmente identificável,
da expressãa transporte alternativo;

V - cadastramento dos veiculos e realização de vistorias periOdicas pebo
poder püblico;

VI - controle periodico do estado de saUde dos condutores;
VII - controle e limitaçãa do nUmero de horas diãrias de trabalho, observado

O disposto em normas técnicas do Ministério do Trabalho e convençöes
coletivas de trababho;

VIII - recolhimento de tributos e demais encargos previstos em Iei;
IX - liberdade na definiçaa dos itinerarias e harãrios, desde que as viagens

tenham inicio no rnunicipio de emplacamento do veicubo, sendo permitido a
retorno ao municipio de origem;

X - transporte de ponta a ponto, sendo vedado o embarque e desembarque
de passageiras durante a trajeto;

XI - tarifas definidas pelo poder pUblico, tendo coma referéncia a quilOmetra
rodado, desde que nãa inferior àquelas praticadas pebo transporte coletivo
intermunicipal realizado em Onibus;

§ 10 - 0 poder pUblico definira as vabores minimos das apOlices do segura a
que se refere a inciso II.

§ 2° - Os veicubos utilizados no transporte a que se refere esta lei deverãa
ser conduzidos peba prOprio detentor da concessão, sendo permitida a
utibizaçao de urn motorista reserva.

Art. 3° - Os concessionarios do transparte alternativo serãa licitados par
municipia, observado a limite minima de um concessionário para cada grupo
de dais mil habitantes.

§ 1° - 50% (cinquenta par cento) das concessOes licitadas na forma do
"caput" deste artigo serãa oferecidas a quem detenha concessão, permissao
ou autarização do poder pübbico municipal para explarar a transporte local de
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passageiros - taxi.
§ 2° - So poderá ser concessionário do transporte alternativo, na forma do

paragrafo anterior, o taxista que, tendo obtido tal condição após a ediçao
desta lei, for selecionado por meio de concorréncia pUblica.

Art. 4° - São vedados:
- o transporte de passageiros em nUmero superior a capacidade nominal

do velculo, definida no respectivo documento de licenciamento;
- o transporte de passageiros em desacordo corn o disposto nesta lei;

Ill - a transferéncia da concessão a que se refere esta Iei, inclusive na
hipôtese de morte ou impedimento absoluto do concessionãrio;

IV - a condução do veiculo por outra pessoa, que nao o proprio
concessionário, observado o disposto no § 2° do art. 2°.

Art.5° - Aplicam-se ao transporte alternativo, no que couber, as penalidades
previstas para o transporte coletivo intermunicipal, ja regulamentado.

Art. 6° - 0 disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre municipios
de uma mesma região metropolitana nem ao fretamento de veiculos para
viagens eventuais e esporádicas.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao e será
regulamentada no prazo de cento e vinte dias, contados da sua publicaçao.

Art. 8° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 31 de outubro de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes.

COMuNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 31/10/2000, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. Joaquim

Rosa Pereira, ocorrido em 29/10/2000, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Sebastião Hércio da Silva, ocorrido em 23/10/2000, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves, notificando o falecimento da Sra.
Carmem Camargos Rocha, ocorrido'em 26/10/2000, em Corrego Danta. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. Angelo
Viana, ocorridô em-28/10/2000, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Braga, notificando 0 falecimento do Sr. AntOnio Andrade
Prates,ocorrido em 30/10/2000, em Coração de Jesus. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAcOES•
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A Assembléla Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, 'b" a "d",

do Regimento Interno, as seguintes manifestaçoes:
de congratulaçOes corn o Prefeito Municipal e o Presidente da Cãmara

Municipal de Conseiheiro Lafaiete pelos 210 anos de emancipaçao polltico-
administrativa desse municipio. (Requerimento n° 1 .663/2000, do Deputado
José Milton);

de congratulacaes corn o Presidente da CENIBRA pelos 27 anos de
instalacao dessa fábrica no MunicIpio de Belo Oriente. (Requerimento n°
1.685/2000, do Deputado Agostinho da Silveira);

de congratulaçOes corn o Presidente do Mercado Central de Belo Horizonte
pelos 71 anos de funcionamento desse centro comercial. (Requerirnento n°
1.686/2000, do Deputado Agostinho da Silveira);

de congratulaçOes corn o Subtenente PM Carlos Hamilton de Souza por
sua atuacão na conduçao do policiamento durante as eleiçOes municipais.
(Requerimento n° 1.692/2000, do Deputado Chico Rafael);

de congratulaçOes corn o Ten.-Cel. PM Wilson Pereira Goncalves par sua
atuaçao na conduçao do policiamento durante as eleicOes municipais.
(Requerimento no 1.693/2000, do Deputado Chico Rafael);

de congratulaçoes corn o Reitor da Universidade de Pouso Alegre pela
promocão da exposição Exodos, do fotOgrafo Sebastiäo Salgado.
(Requerimento n° 1.713/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 189 REUNIAO ORDINARIA, EM 1°/11/2000
Presidência dos Deputados José Braga, Doutor Viana e Pastor George

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Ease (Expediente): Ata -
2 Ease (Grande Expediente): Apresentaçao de ProposiçOes: Projetos de Lei
n°s 1.258 a 1.260/2000 - Requerimentos n°s 1.732 e 1.733/2000 -
Requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu e Dalmo Ribeiro Silva e
outros - Proposiçoes rião Recebidas: Requerimentos dos Deputados
Ambrôsio Pinto e Maria Olivia - Comunicaçoes: Comunicaçoes das
ComissOes de Assuntos Municipais, de SaUde, do Trabaiho e de Turismo,
das Comissöes Especiais do ex-Presidente Juscelino Kubitschek e do Micro
Geraes e dos Deputados AntOnio JUlio (3) e Geraldo Rezende - Registro de
presenca - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Alencar da Silveira JUnior, Ivo José, Pastor George e Doutor Viana - 2a Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçOes - Decisão da Presidéncia -
Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros; defei1urfo - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira -
Ailton Vileta - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio
Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUInio - lvair
Nag ueir Ivo José - João Leite - João Paulo - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastiao Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As l4hl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Sècretário, para proceder a leitura
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da ata da reunião anterior.

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretãrio "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.
2 Ease (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não havendo correspondencia
a ser lida, a Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N° 1.258/2000

Dispãe sabre a criação do Centro de Apoio a Adocao para crianças e
adolescentes abrigados em instituiçOes de amparo no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado no Estado de Minas Gerais a Centro de Apoio a Adoção

para crianças e adolescentes internados em instituiçOes de amparo.
§ 10 - 0 Centro a que se refere este artigo será composto por pessoas da

comunidade que ja tenham passado pelo processo de adoçao e por urn
técnico especializado em cada uma das seguintes areas: serviço social,
direito, nutrição, pedagogia e psicologia.

§ 2° - 0 Centro de Apoio a Adoção de crianças e adolescentes ficará
vinculado a Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia Social, da
Crianca e do Adolescente - SETASCAD.

Art. 2° - Ficarn condicionados todos os atos e procedimentos do Centro de
Apoio a Adoçao ao contido no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 3° - 0 Centro de Apoio a Adoção poderá atuar também como
orientador, diretarnente nos abrigos, nas instituiçaes e orfanatos, promovendo
açOes que possam meihorar a convivéncia entre Os internos, tais como
eventos esportivos, gincanas e palestras educativas.

Art. 40 - Q Centro de Apoio a Adoçao intermediarã procedimentos e açOes
entre o Poder Judiciãrio e as instituiçOes de internados, agilizando as
processos de troca de informaçOes sobre cada criança institucionalizada para
futura adoçao.

Art. 5° - 0 Centro de Apoio a Adoçao deverá divulgar, por meio dos meios
de publicidade do poder pUblico, os direitos ditados pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente e os processos de adoção existentes.

Art. 6° - 0 Centro de Apoio a Adoção auxiliara a Justica da lnfância e
Adolescência, criando urn registro informatizado, em cada comarca ou foro
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regional, das crianças e adolescentes abrigados em condicoes de serem
adotados e outro de pessoas interessadas na adoçao.

Art. 70 - Q Centro de Apoio a Adoção, antes de qualquer procedimento,
promovera açôes e procedimentos para tentar resgatar Os vinculos corn a
famitia de origem dos internos.

Art. 8° - 0 Centro de Apoio a Adoçao deverá acompanhar e apoiar a famIlia
que adota e o adotado no estagio de relacionamento que antecede a adoçao
e, principalmente, no primeiro ano de convivéncia da nova familia.

Art. 9° - 0 Centro de Apoio a Adoçao promoverá campanhas e cursos,
podendo fazer publicacOes, imprimir folhetos e adotar quaisquer outras
estrategias que possam dar maiores informaçaes a populaçao para tentar
derrubar preconceitos e mitos contrários a prática da adoçao de crianças corn
idade acirna de seis rneses e adolescentes.

Art. 10 - 0 Centro de Apolo a Adoçao atuará nas areas proprias para
agilizar processos evidentes de destituiçao de pátrio poder e de adoçao.

Art. 11 - 0 Poder Executivo regulamentara esta tel no prazo de noventa
dias contados a partr da data de sua publicaçab.

Art. 12 - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as
disposiçôes em contrãrio.

Sala das Reuniöes, de 2000.
João Pinto Ribeiro
Justificaçao: 0 abrigo de crianças e adolescentes em instituiçOes de

amparo é urn recurso usado nos nossos dias, mas encontra-se totalmente
ultrapassadd e decadente. Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente
assegurar seus direitos, definindo o Estado, a sociedade e a farnilia como
responsáveis por esses direitos, o nUrnero de criancas internadas, no
abandono, dentro de instituiçoes é bastante grande. Dentro dos internatos, o
que se conhece é a falta de técnicos habilitados que possarn, no minimo, dar
urn pouco de dignidade aos internos ou ate mesmo promover tentativas para
a sua volta a familia de origern.

Por outro ado, existe urn grande entrave burocrático para uma possivel
adoçâo dessas crianças. 0 Poder Judiciário e as instituiçoes não se afinam
ou não tern o interesse suficiente para agilizar e desemperrar o andamento
dessas questoes.

Urn objetivo secundário, mas impilcito, nesta proposição e acabar corn
preconceitos injustificados e arraigados na populaçao em geral, quanto as
crianças e adotescentes abandonadds por suas familias e internados em
instituiço 'es privadas ou pUblicas.

Entretanto, ressaltambs que o objetivo primordial que se pretende atingir
corn a norma proposta e diminuir ou ate mesrno acabar corn os entraves
burocráticos existentes e failitar realiacab do onho malor de inümeras
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crianças e adolescentes, ou seja, o encontro de uma farnIlia substituta.
Ainda se pretende, corn a aprovação deste projeto, amenizar a situaçao de
abandono vivida pelos internos nas instituiçOes, internatos e abrigos corn a
presença dos rnembros do Centro de Apoio a Adoçao nesses locals, para
orientar no sentido de se humanizarern as açOes e procedimentos dirigidos
aos internos.

Gostariamos de lembrar aos nossos nobres pares que existem centenas de
pessoas querendo adotar uma criança e rnilhares de crianças esquecidas nas
instituiçOes, desejando urna farnilia substituta; e se puderrnos contribuir para
o encontro desses segmentos da populaçao, estaremos tambérn contribuindo
para desmistificar a associação errônea que se faz entre adoçao e fracasso.
Existern dificuldades, sirn, mas não muito maiores que aquelas percebidas
nas familias biolOgicas; e acharnos que as dificuldades não representam
quase nada quando cornparadas a solidão, ao sofrirnento e ao desamparo de
uma criança abandonada. Por tudo isso, peço aos meus nobres colegas que
reflitam e votem pela aprovaçao desta matéria.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Trabalho e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.259/2000
Declara de utilidade pUblica o Grupo Alegria de Viver - Terceira Idade - SEL

-, corn sede no MunicIpio de Lavras.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade publica o Grupo Alegria de Viver -

Terceira Idade - SEL -, corn sede no Municipio de Lavras.
Art. 2° - Esta el entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 31 de outubro de 2000.
Maria Olivia
Justificaçao: 0 Grupo Alegria de Viver - Terceira ldade - SEL - e uma

entidade sern fins lucrativos, criada em 24/5/93, que presta grandes serviços
a pessoas da terceira idade de Lavras, sendo seu objetivo principal prornover
a meihoria da qualidade de vida dessas pessoas, incentivando o
aprirnorarnento fisico, mental e sociocultural.

Alérn disso, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade publica, razão pela qua! espero e conto corn a anuéncia de meus
nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.260/2000
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Dedara de utilidade pOblica a Associaçao dos Congados e

Mocambiques de Nossa Senhora do Rosãrio, corn sede no Municipio de lbiá.
A Assemb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. j0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao dos Congados e

Moçambiques de Nossa Senhora do Rosãrio, corn sede no Municipio de lbiá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, de de 2000.
Anderson Adauto
Justificaçao: A Associaçao dos Congados e Mocambiques de Nossa

Senhora do Rosário e uma sociedade civil, sern fins lucrativos, de caráter
cultural e educacional, que tern por objetivo o desenvolvimento e a promoção
do folclore 01 meio da dança e da mUsica, buscando, assim, a integração de
toda a comunidade ibiense.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pUblica, e, por esse motivo, solicito o apoio dos nobres pares para aprovacão
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame prelirninar,
e de Educaçao para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.732/2000, da Deputada Maria OlIvia, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulaçoes corn o Pe. José Raimundo Vidigal, pelo
centenãrio da Igreja São José, da qua! é pároco. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.733/2000, do Deputado Chico Rafael, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn a Associaçao Comercial e
Industrial de Paraisôpolis pela realização da I Feira da lndOstria e do
Comércio de Paraisopolis e Regiäo. (- A Comissão de Turismo.)

Do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulaçOes corn a TV Assembléia pelo trabalho realizado durante
as eleiçoes municipais. (- A Mesa da Assembléia.)

- E tambem encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva e outros.

Proposicoes Não Recebidas
- A Mesa, nostermos do inciso Ill do art. 173 do Regimento lnterno, deixa

de receber as seguintes proposiçôes:
REQUERIMENTOS

Do Deputado AmbrOsio Pinto, solicitando seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulaçOes corn o jornalista Fábio Proença Doyle, Diretor-
Geral do Diário da Tarde,pdr sua posse na Academia Mineira de Letras.
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- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Dalmo Ribeiro Silva.
Da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais da Casa

voto de congratulacOes corn o jornalista Fábio Proenca Doyle, Diretor-Geral
do Diário da Tarde, por sua posse na Academia Mineira de Letras.

- ldêntica proposicao foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacOes das Comissôes de

Assuntos Municipais, de SaUde, do Trabaiho e de Turismo, das Comissöes
Especiais do ex-Presidente Juscelino Kubitschek e do Micro Geraes e dos
Deputados AntOnio Julio (3) e Geraldo Rezende.

Registro de Presenca
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presenca, nas galerias, de

participantes do curso de Assessoria Parlamentar, promovido pela Escola do
Legislativo.

Oradores lnscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, TV Assernbléia, assessoria,
meus senhores e minhas senhoras, antes de focalizar o assunto que me traz
a esta tribuna, gostaria de registrar que foi corn forte emocão que Ii no
"Estado de Minas", no caderno Gabarito, de autoria da jornalista Tacyana
Arce, uma carta vinda de Dores do Indaiá, escrita pela aluna vestibulanda
Ana Carolina Pinto Ribeiro. Peco licença a todos para reproduzir "ipsis litteris"
a correspondência inserida na primeira pégina desse periodico. (- Lê:)

"Prezados senhores, respeitosamente conto corn a sua ajuda. No
momento, candidatei-me ao vestibular da Universidade de ItaUria e da UN!-
BH. Sou deficiente visual. Venho pedir-Ihes para ajudar-rne quanto ao modelo
de provas aplicadas, pois em Fisica, Quimica e Matemática são usados
graficos; em Geografia e HistOria, mapas, tornando-se impossivel a resolucão
das questOes, urna vez que sou completamente impossibilitada de lidar corn
desenhos. Espero ajuda e compreensão. Deus Ihes pague. Ana Carolina
Pinto Ribeiro."

Ao tomar conhecimento dessa correspondência, fiz contato telefOnico corn
Ana Carolina em Dores do lndaiã. Fui tornado de grande emoção quando ela
me disse que nao somente ela era deficiente visual, como tambérn o seu
irmão, irnpossibilitando-a de prestar vestibular. Ela me contou que era a
terceira vez que buscava, junto as universidades, sua aprovação.

Na reportagem consta também que, como ela, deficiente visual, são vérias
as pessoas que se preparam para enfrentar a seleção do vestibular e são
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unãnirnes em dizer que nenhuma instituiçao conseguiu a meihor maneira
de tornar possivel a compreensão das irnagens.

"As guras em alto relevo que constam nas provas nada mais são do que
esbocos imperceptiveis, como urn xerox velho, cujas letras ja desbotaram na
teoria. Na prática, e totalmente inviável." Então, na manhã de hoje, apos esse
contato corn a Ana Carolina, apresentamos, junto a Comissão dè Educaçao,
urn requerimento para buscarmos, efetivamente, uma solução para todos
aqueles deficientes visuals que buscam urn novo mecanismo para Os
vestibulares.

Ha poucos dias, nesta Casa, tive o grande prazer e a grande honra de
obter, por parte de meus carissismos pares, a aprovação do projeto de lei
que cria mecanismos necessários para que o deficiente visual rnovirnente
suas contas bancárias, por meio do sistema 'Dosvox", independentemente de
constituir urn procurador.

Além desse requerimento que apresentamos na manhã de hoje, ja
aprovado pela Cornissão de Educação, também apresentamos, ontem,
projeto de lei que cria mecariisrnos para dotàr as universidades, por meio dos
vestibulares das redes publica e particular, do sistema necessãrio para que
Os deficientes nao venharn a sofrer prejuizos em decorréncia da falta de
visibilidade.

Então, gostaria de registrar nos anais da Casa que essa comunicação de
Ana Carolina me sensibilizou muito, e tenho a certeza de que, mais uma vez,
a nossa Assembléia Legislativa, por meio dos nossos pares, darã
sustentaçao ao projeto. E vamos buscar que esse projeto de lei tenha sua
tramitação feita corn rapidez, para que, no prôxirno ano, Os deficientes visuals
possarn ter condiçoes de praticar, desenvolver e, principalmente, ter seus
exames de vestibular corn todo o mecanismo necessãrio. Esse projeto jã foi
distribuido e ternos a certeza de que se torna necessário dotar a rede pUblica
dos rnecanisrnos necessários para facilitar a vida daqueles que tanto
necessitam.

Deséjarnôs ainda, Sr. Presidente, registrar nesta Casa a realizaçao do 10
Seminário de Logistica do Aeroporto de Confins, ocorrido no Ultimo dia 26, no
auditóriö da FIAT do Brasil, em Nova Lima, de cuja abertura tive a satisfaçao
de participar, corn vãrios Deputados desta Casa. Fazernos esse registro para
ressaltar a importãricia da iniciativa parlamentar, pois a açao deste
parlamento tern sido pioneira para o desenvolvimento do Estado. Quero
referir-me ao Projeto de Lei n° 533, de autoria do lustre' colega Deputado
Alberto Pinto CoAlho, que, corn seu brilhantismo, corn sua inteligencia e,
acima de tudo, com sua deterrninacao, foi autor do projeto de el que criou o
Pró-Cohfins, sendo sancionado pelo Governador Itamar Franco e convertido
na Lei 13.449, de 2000.
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Sim, essa Iei que criou o Pro-Confins e e tern sido discutida e

incrementada em nosso Estado.
A citada legislaçao permitiu a criação do Programa de Apoio ao

Desenvolvirnento do Cornércio Exterior, corn o objetivo de consolidar o
Estado como polo de desenvolvimento e de negOcios relacionados corn o
cornércio exterior, rnediante o aproveitarnento da infra-estrutura do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, também conhecido como Aeroporto de
Confins.

Nesse sentido foi formado a Grupo PrO-Confins, responsável pela
elaboracao e pela execução das rnedidas determinadas pelo Programa, a
qual tern sido presidido, corn rnuita cornpetencia, pelo Comandante AntOnio
Carlos Passos de Carvaiho.

Pretende a Prô-Confins promover o fortalecimento daquela que é a
principal vocaçäo do Aeroporto de Confins: tornar-se urn grande centro de
movirnentaçao de cargas e de passageiros, para onde seja canalizada a
dernanda reprimida do transporte de cargas de Minas Gerais.

Ressalto a irnportãncia desse prograrna ainda na esteira da noticia
veiculada nos Oltimos dias, pela imprensa, que mostra Minas Gerais
assurnindo o 2° lugar no Pals em termos de competitividade.

Nesse sentido, o Prô-Confins torna-se um dos grandes instrumentos de
ação para o prosseguirnento do ritrno de crescimento de nosso Estado,
através da criacão de rnecanisrnos e condicaes que facilitern o escoarnento
de cargas de nossas empresas, numa verdadeira sintonia de ideais e
sentirnentos em prol do desenvolvirnento do Estado e do Pals.

Vale aqui buscar a lição de sentimento e idéia, de autoria de Alexis de
Tocqueville: 'Para que os homens perrnaneçarn civilizados ou assirn se
tornern, é preciso que entre eles a arte de se associarem se desenvolva e
aperfeiçoe na mesma medida em que cresce a igualdade de condiçOes.

E facil prever que está prOximo a tempo em que a hornem terá cada vez
menos condiçOes de produzir sozinho as coisas mais comuns e mais
necessárias a sua vida.

Os sentimentos e as idéias não se renovam, o coração não cresce e a
espirito não se desenvolve a não ser pela ação reciproca dos homens uns
sobre as outros".

Para tanto, a Programa atua em dois campos. No primeiro deles, busca
fornentar a instalação de empresas na região do aeroporto, principalmente
fabricantes de produtos de alta tecnologia e valor agregado, que exigern a
existéncia de uma estrutura logistica bern desenvolvida. Nessa perspectiva,
vislumbra-se a potencial existente no setor de serviços, fator de atraçao de
empresas de transporte e de armazenarnento e outros empreendimentos
voltados para a turisrna de negOcios au de lazer.
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Em outro campo, para ensejar a plena utilizacao do aeroporto, o PrO-

Confins prornove a encontro de duas pontas, a carga aérea e a voo,
corrigindo uma distorçao, que consiste na utilizaçao de aeroportos de outros
Estados para a realização de nossas exportaçOes e importaçOes. Não restam
dUvidas de que essa situação representa perdas em arrecadaçao, empregos
e renda para a economia de Minas Gerais.

Corn a implementação do PrO-Confins e a conseqUente elevaçào do
volume de cargas trarisportadas, existe a possibilidade de aumento na
arrecadação do Estado da ordem de R$150.000.000,00 por ano, o que, sem
dUvida algurna, é urn expressivo aumento na receita do ICMS de nosso
Estado.

E esse a desafio a que se lança a Governo de Minas Gerais, associado a
indispensável participação da iniciativa privada, hoje jé representada no
Programa por meio da adesão de importantes empresas e entidades, entre
elas, a FIAT , do Brash; a TELEMAR; Café Trés Coraçoes; USIFAST;
SUCESU-MG; UNA - Ciéncias Gerenciais; Federaçao do Comércio de Minas
Gerais e Luigi Serra Brash!.

Ainda naquela oportunidade, foram anunciadas importantes iniciativas no
contexto do PrO-Confins, implicando na criação do chamado "aeroporto
industrial"; formaçao de parceria entre o Grupo PrO-Confins e a FIAT do
Brash!, no ato representada por seu Presidente, Roberto Vedovato; e, ainda, a
criaçaa de dois voos cargueiros regulares realizados pelas empresas VARIG
e TAM.

Portanto, Sr. Presidente; fica consignada, neste momenta, no Plenário
desta Casa, a saudaçao deste Deputado, preocupado corn o
desenvolvimento da economia de nossa Estado, ao Governador Itarnar
Franco e a toda sua equipe de Governo. Também aos empresérios que
habilitaram suas empresas para participar do PrO-Confins. Não tenho düvidas
de que nosso Estado seré perseverante na busca de novas investirnentos, de
novas fronteiras de progresso e desenvolvimento.

Tenho certeza absoluta de que Minas Gerais estaré sempre de ports
abertas para receber aqueles que queiram instalar indüstrias e contribuir para
a nosso crescimento. E, mais ainda, tenho certeza de que a Governador
Itamar Franco e seus assessores sempre estarão empenhados na busca de
alternativas para ampliaçao da atividade econOmica mineira, cujos
iesultados, certarnente, são a geração de mais empregos, mais renda e
conseqUente meihoria na qualidade de vida denossa população.

Concluindo, Sr. Presidente, a propOsito do aparte que me fez semana
passada a DeputadoCarlos Pimenta, quero manifestar minha satisfaçao em
ver a anüncio da participaçäo direta do Estado de Minas Gerais na
coristruçao da Hidrelétrica de irape, 'no . vale do Jequitinhonha,
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empreendimento que deverá gerar 5 mil empregos naquela que será a
major barragem em altura canstruida no Brasil.

Quando, no Pleriário, estévamas agradecenda a participação efetiva de
nosso Governadar pela trabalho feito junto a COPASA para a instalação de
usinas e construçao de diques no Sul de Minas, S. Exa. a ilustre Deputado
Carlos Pimenta aparteou-me e questionau-me sabre a inIcio da Usina de
Irapé. Afirmei-Ihe que, conhecedar prafundo da farmaçäo de nosso
Governador, sabia que Itamar Franca se encontrava sensibilizado pela
questãa, dando inicia, em 2001, a essa grande usina, a maior em altura do
Brasil, no vale do Jequitinhanha. 0 Governo Itamar ja anunciou para dentro
de 30 dias a inicia de cantrato de Iicitaçãa para a canstruçaa dessa grande
usina, sonho do povo do vale do Jequitinhanha. Independentemente do Sul
de Minas, renovo meus pratestos de recanhecimenta ao Gavernadar Itamar
Franca, sua equipe, bern coma aos dirigentes da CEMIG, pelo investimento
que, neste momenta, Minas dirige para a regiãa Norte, Ia canstruinda a major
usina em altura do Brasil: Irapé. Somente através da discussão, do pleita,
teremas coma dar ao pava mineiro condicoes de desenvolvimenta em todos
as setares. Fico fe!iz par essa iniciativa e parabeniza tadas as Deputados da
bancada do Norte pela determinação, par parte do Governador, de iniciar a
grande e sonhada Usina de Irapé. Muito obrigada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alencar da Silveira JUnior.
o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

campanheiros da galeria, calegas de imprensa, senharas e senhares,
telespectadares da TV do Legislativo, que ajudamos a criar e que completa,
no prOxima dia 30, cinco anos de existência, tenho a certeza de que essa
data histôrica nao passará em branca e peço que façamos, na referida data,
uma retrospectiva desta TV, que teve seu inicia corn urn pronunciamento,
nesta tribuna, do Deputado Alencar da Silveira JUnior. Naquela epaca, alguns
Deputados eram contra, par acharem absurdo mastrar a Assembléia
Legislativa a populaçãa. Era uma Casa fechada, cujo Regimento Interno
precisava ser revisto, coma, de fato, a fai. Houve rnudancas que motivararn
debate politico no Plenário, dando a Casa major vigor.

Sr. Presidente, não so a Iembrança do dia 30, data de comemoração do
quinta aniversãrio da TV Assembléia - que está sendo expand ida par toda a
interior de Minas Gerais pela Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto, além de ter grande audiéncia em Bela Horizante -, traz-me aqui.
Venho também parabenizar a Sr. Celia de Castro par sua eleiçãa.

0 belo-horizontino entendeu que deveria haver urn continuIsma. Apesar de
hoje, na Radio Itatiaia, no prograrna do Eduardo Costa, ter ouvida a seguinte
depoirnenta de uma menina: "Prameteram a abra do orcamento participativa,
e ela não saiu. Na epoca das eleiçaes, colocaram alguns caminhOes na
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regiao, as quals, passadas as eleiçoes, foram embora. Agora, fica para
marco", considero que o povo está de parabéns. Como belo-horizontino de
cor'ação, homem pUblico e Vereador, por duas legislaturas, da Cârnara
Municipal de Belo Horizonte, tenho que parabenizar e ajudar a somar num
born Governo, pois, a partir do momento em que colaborarmos corn a
Prefeito Celia de Castro, estaremos ajudando a cidade.

Temos aqui uma grande bancada de ex-Vereadores da cidade e de
pessoas que nela fazem politica, como a Lider do Governo, EJeputado Sávio
Souza Cruz, a Deputado AntOnio Genaro, ex-Vereador, a Deputada Elaine
Matozinhos, a Deputado João Paulo, o Deputado João Leite e outros. Sendo
assim, temos que formar uma frente por Belo Horizonte, lembrando que a
cidade não pode ser terra de ninguém, para, nas eleiçOes, virar terra de todo
munda. Devemos mostrar ao povo belo-horizontino que poderemos ser Os
Deputados da cidade, coma sou, hoje, a Deputado da cidade de Itabirito,
tendo Ia 7.500 votos dos 12.000 vâlidos; e coma é a Deputado Dalmo Ribeiro
Silva a Deputado de Ouro Fino. Podemos ter aqui uma grande bancada, que
lutará por Bela Harizonte e seu futuro.

Na oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar urn companheiro
desta Casa, urn homem que conseguiu levar ao coração do belo-horizontino
a vontade e a necessidade da mudança, por sua campanha séria e
cornprometida. Parabenizo a Deputado João Leite por seu trabalho e sua
luta, mesmo corn total falta de condiçOes. Somos testemunhas da falta de
recursos de sua campanha, que contou, inclusive, corn a ajuda de Deputados
desta Casá. Não houve conchavo corn grupos politicos ou de empresãrios, e,
em nenhum momenta, a Deputado João Leite trocou algurn beneficio pelo
apoia a sua candidatura. Em todo a momenta apresentou propostas de uma
Bela Horizonte melhor para nossos filhos, netos e nos mesmos. Por tudo
isso, parabenizo a companheiro João Leite.

Estive ontem corn alguns amigos que são ligados ao Prefeito Célio de
Castro. Perguntavam-me por que não larguei a campanha do Deputado Jaão
Leite logo que fiqüei ábendo que as pesquisas apontavam que Célio de
Castro estava na frente. Nunca faria isso. Temos de mastrar que a politica
estã mudando porque estamos mudando também. Não largaria uma
campanha corn propota, mesmo que o barco estivesse afundando. 0
Deputado Joäo Leite está de parabéns porque fez uma campanha sem
recursos financeiros. Sua campanha foi feita corn garra, fibra, corn propastas,
disposiçao, criatividade e cornpromisso.

0 Deputado João Leite (em aparte) - Agradeço a aparte. Estava
àcompnhando atentamente seu discurso. Obrigado pelo apoio que nos deu
durante a campanha. V. Exa. teve a oportunidade de acompanhar nossa
safrimento:Fizemos uma cam' anha corn muitasdificuldades, mas corn muita
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garra. Creio que desta campanha ficou essé companheirisma que V. Exa.
demonstrou. Outros companheiras da Casa participaram da campanha, ate
financeirarnente, crendo na proposta que tinharnos para Bela Horizonte.
Agradeço a apoio e a esforça de V. Exa. e de todos as companheiras desta
Casa. Encerramos essa carnpanha corn a mesmo sentimento do ApOstolo
Paulo. Combatemos a born cambate. Preservei a minha dignidade
totalmente. Obrigado pela mencão que fez. Parabéns pela postura
demanstrada, permanecenda conosco durante toda a carnpanha. Obrigado a
tadas as Deputadas do PDT que permaneceram firmes conosco nessa luta.

0 Deputada Alencar da Silveira JUnior - 0 Joãa tinha prapastas para Bela
Horizante e dernonstrou-nos quanta desejava ser Prefeito. 0 Prefeito deve
ter, acima de tudo, urn campromissa de mudança. Joãa Leite fol sempre urn
exemplo para todos. Tive a opartunidade de ser Vereador corn ele,
acampanhanda a seu trabalho no Legislativa Municipal, e tenho a
opartunidade de ser Deputado corn ele, acompanhanda a sua vida pUblica.
Possa afirrnar-lhes que a Deputada Jaão Leite e uma pessoa séria e corn
principios, que luta pelas seus ideais. 0 pava bela-horizontino entenderé que
precisamas de uma administraçaa corn mais garra, criatividade, cam
sabedoria e vontade de agir.

Sr. Presidente, ha muita tempo estamas discutindo a questaa da seguranca
da area central de Bela Harizonte. Desde a ana passada reservãvamos urna
verba no orçarnento do Estado para comprarmos as cãmaras para
manitorizar a hipercentro. Na centro de Bela Horizonte, de Venda Nova e do
Barreiro continua havendo assaltos. 0 mesmo trombadinha rauba de manhã,
a tarde e a naite. Sornente quando foram colocadas cãmaras no centra de
Nova larque, conseguiram a diminuiçãa dos assaltas. Portanto, apela, mais
uma vez, ao Governador Itamar Franca, para que libere as recursas que
colaquei no arçamento, a firn de que a Policia Mititar possa manitarar a area
central não sO de Bela Horizante, mas também de Montes Claras,
Uberlândia, Uberaba, enfim, aqueles locais em que as grandes trombadinhas,
aqueles menores de 1,80m au 2m de altura praticam assaltos, devenda ser
coibidos.

Apelo, também, ao Prefeito Celia de Castro, a fim de que reveja a lei da
publicidade em taxi. Essa lei, de minha autaria, na epoca em que fui
Vereadar, dá ao taxista a direito de colacar anUncias no seu carra. Dos
R$300,00 pagos pela anunciante, R$90,00 são repassadas ao taxista e
R$210,00 ficarn para a BHTrans e para as ernpresarios. Corn essa lei, tive a
intenção de ajudar aos taxistas, categaria que rnais roda e sofre em Bela
Harizonte. Acabamas par encher as cofres da Prefeitura e dos empresãrios
da area. Mas as taxistas estãa sofrenda.

E lembra, mais urna vez, que as máquinas caça-niqueis, as maquinas de
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entretenirnento de todo o Brash, mesmo após o dia 10 de abrH, quando a
Loteria do Estado fazia a regulamentaçao de mercado, estão funcionando.
PortAnto, mpeçarn o funcionamento dessas máquinas ou as legalizem,
porque ja se passaram oito meses e nada foi feito. Os telespectadores da TV
Assemblela devem estar pensando - como eu - que o jogo ilegal, clandestino
atende a poucos. A quem está atendendo, ja que a Estado perdeu urna
receita de R$3.000.000,00 por més, totalizando, nestes oito meses,
R$24.000.000,00, que poderiam estar sendo aplicados nas areas mais
carentes de Minas? Onde está, Governador Itamir Franco, a sua defesa de
nosso Estado? As máquinas continuam funcionando. Os empresários forarn
prejudicados. Quem ganha corn o jogo ilegal? Daqui a 30 dias voltarei a esta
tribuna, a fim de lembrar que mais R$3.000.000,00 foram embora, foram
jogados pelo ralo. A Loteria precisa regulamentar ou a policia deve entrar ern
ação. Além disso, o jogo também existe no Brasil pela Internet. Agora, os
transatlânticos, na costa brasileira, estão corn seus cassinos funcionando.
Corn certeza, o Brasil nao deve estar arrecadando nada. E uma hipocrisia o
Pals nao entender que o jogo existe e que ja passou da hora de ser
legalizado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores presentes nas galerias, ocupamos esta tribuna para cornunicar a
posiçäo dos Deputados da Bancada do PT diante dos fatos que ocorrerarn
recentemente corn a CPI da SaOde e que muito nos preocuparam.

Nesta oportunidade, queremos trazer essa posiçao da Bancada do PT,
também no intuito de buscar o referendo, de buscar aquilo que é natural, que
e independéncia do Poder Legislativo e a fortalecimento das instituiçOes
democréticas no cumprimento do seu dever constitucional. Nesse sentido,
gostariamos de passar a leitura de uma nota assinada pelos Deputados da
Bancada do PT, diante desse episOdio que ocorreu dentro da CPI de SaUde e
que envolveu setores do Governo do Estado. (- Lê:)

A Bàncada do PT na Assembléia vem manifestar seu repUdio a atitude do
Governador Itamar Franco e de seu Secretãrio da Saüde, Carlos Patrlcio,
que no Ultirno fim de semana acusaram o Deputado do PT Adelmo Carneiro
Leão, thembro da CPI 'da SaOde, de exorbitar de suas funçOes naquela
Comissão, baseado em inforrnaçOes equivocadas em relação aos fatos
ocorridos. 	 -

A CPI quea'pura irregularidades na Secretaria da Saüde esteve na FUNED
no Ultimo dia 26 de- outubro, no exercicio legal das prerrogativas
establecidas pela Contituiçao Federal de 1988, pela Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1989 e pela Lel Federal n° 1.579, de 18/3/52, que
estabéléce os poderes dcomissöes parlamentares.-Estiveram presentes o
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Presidente da CPI, Deputado Hely Tarquinio, o relator, Deputado Edson
Rezende, e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, bern como a equipe técnica
que assessora seus trabalhos, para confrontar documentos originals e copias
enviadas a Comissão pela Superintendência daquela Fundação.

Na ocasião, devido ao volume de inforrnaçoes a serem colhidas, o trabalho
da CPI foi prolongado ate as 21 horas aproximadarnente, e, em face da
demora, as dais outros membros se retiraram antes, ficando a incumbência
de encerrar a visita ao Deputado do PT Adelmo Carneiro Leão. Porém, ao
sair da FUNED, a Deputado foi grosseiramente interpelado pelo Secretário da
SaUde, a qual tentou, senão impedir, pelo menos constranger e dificultar a
Iivre exercicio das atribuiçoes da CPI. 0 comportamento do Secretãrio teve o
apoio do Governador Itamar Franca, que, em matéria publicada no jamal
"Estado de Minas" de 28 de outubro, afirmou que houve arbitrariedade na
atuação da CPI.

O comportamento do Secretério da Saüde e do Govemnador do Estado
traduz uma tentativa de intimidar a exercicio da funçao legislativa. E uma
pratica que acreditâvamos sepultada nesse Governo. Não podemos
concordar corn a tentativa de tomnar urn dos mernbros da CPI alvo de
desconfiança para, corn isso, denegrir a credibilidade da Comissão. 0 que
estã em jago aqui é a lisura de atos e procedirnentos administrativos do
Poder Executivo, que causaram prejuIzo aos cofres pUblicos, e não a acão
individual do Deputado do PT, como querem dernonstrar.

O exercIcio do mandato parlamentar sempre conviveu corn esse tipo de
dificuldade, mas causou-nos estranheza tal atitude partir de urn Governo que
propaga a imagern de austeridade e de luta contra a improbidade
administrativa. Causaram-nos indignaçao Os fatos relatados e a forma
intimidativa corn que a Secretário se dirigiu ao Deputado na FUNED,
acusando-o de criar uma "crise institucional" entre as Poderes. Na realidade,
O Deputado Adelmo Carneiro Leão exercia a rnissão que Ihe foi atribuida pela
Assembléia Legislativa.
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante de tais atos e fatos, a Bancada do
PT da Assernbléia Legislativa reafirma a seu compromisso corn a
independéncia do Poder Legislativo e a defesa do exercicio parlamentar
conferido as comissöes parlamentares de inquerito.

Essa é a posiçao de toda a nossa bancada, discutida hoje. Esperamas que
O Governo reveja a sua posição e passe a respeitar a Poder Legislativo e a
cansiderar legitimo e respaldado em todos as aspectos, legais e
canstitucionais, a trabalho desenvolvido pelas CPIs.

Queremas nãa so reforçar essa açâo especifica da CPI da Saüde, mas
também a de todas as CPIs em atividade nesta Casa. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Pastor George.
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o Deputado Pastor George - Sr. Presidente, nobres Deputados e

Deputadas, membros desta Casa, orgaos da imprensa, senhoras e senhores
presentes nas galerias, ao término das eleiçOes municipais, fica claro, dentre
outras conclusOes, que o recado que as urnas trouxeram corn maior vigor e
intensidade fol a falta de implementacão e investimentos em politicas soclais,
por parte do Governo Federal.

Vemos, a cada dia, o aurnento da criminalidade, a violéncia chegando a
ponto de, em alguns momentos, temermos por uma ruptura do tecido social.
No entarito, sabemos que so uma justa e real distribuição de renda e de
oportunidades para que todos produzam e usufruam as riquezas é o principio
básico para a construção de uma verdadeira e democrãtica nação. E é isso
que desejamos.

Nesse cenário, agradeco aos nobres colegas Deputados desta Casa pela
aprovacão do Projeto de Lei n° 365/99, de autoria deste Deputado, "que
altera o art. 10 e o paragrafo ünico do art. 30 da Lel n° 12.647, de 21/10/97,
que institui o Programa Estadual de Crédito Popular e dá outras
providéncias".

A razão da apresentacão desse projeto, aprovado aqui, é que temos muita
preocupacão corn essa questão, e vejo, na ação deste parlamento, sabedoria
e prudência que valoriza o processo democrãtico, principalmente em
discussöes e votacOes de projetos desse cunho, para o desenvolvimento e o
engrandecimento de Minas Gerais.

Este projeto de tel tern por finalidade prestar assessoramento técnico corn o
objetivo de possibilitar o acesso ao crédito ao pequeno empreendedor e ao
microempreendedor, individual ou associado, por meio da promocäo de
estudos sobre a viabilidade dos empreendirnentos, sempre visando a criacão
ou a expansão da atividade econOmica.

Nossa pretensão é disponibilizar urn sistema de acesso ao crédito para
desempregados que possuarn potencialidades e experiéncia em atividades
desenvolvidas anteriormente, devidamente comprovadas, ou seja, pessoas
que, se financiadas, possam abrir seu prOprio negOcio e adquirir ferramentas,
tais corno mecénicos de automOvel, profissionais de salão de beleza,
barbearia, confecção e lanchonete, alérn de prestadores de serviços, como
bornbeiros-hidráulicoS, eletricistas, sapateiros, doceiras, marceneiros,
serralheiros,entre diversas atividades que podem ser iniciadas corn pouco
capital.

Para a concretizàção dessa medida, faz-se necessário o empreendirnento
de açOes pelo Governo Estadual, p015 ainda estão muito altos Os indices de
desemprego no Estado e no Pals. Por isso; Sr. Presidente, açOes concretas e
coerentes, além de urgentes, são extrernamente necessérias.

Destaco as metas da direcão que tomou posse recentemente no Conselho
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Estadual do Trabalho, que são o emprego e a geracao de renda. 0 novo'
Conseiho tern, por objetivo, constituir uma politica de geracão de emprego e
renda e tornar o trabaihador brasileiro mais bern qualificado. Esse novo
Consetho vem ampliar, operacional e politicarnente, as competéncias da
antiga Comissão Estadual de Emprego.

Segundo Vilson Luiz da Silva, da Federaçao dos Trabaihadores na
Agricultura do Estado, "é preciso ampliar as açOes de geracão de emprego,
apresentando projetos que minimizem o grave quadro de desemprego no
Pals. São açoes do dia-a-dia que vão mudar a realidade. E preciso valorizar
o sentimento de organizacão".

o novo Conseiho vem respaldar a trabalho da SETASCAD, corn o sério
compromisso de investir fundo na area de geracão de empregos.

Ainda segundo informaçOes do "Diãrio do Cornércio" de hoje, "a subsidiãria
de participaçOes acionárias do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, a BNDES Par, Iançou ontem urn novo prograrna de
apolo as pequenas e médias empresas, que terá urn orçamento inicial de
R$300.000.000,00". Pretende-se reduzir, portanto, a custo de capital para
pequenas e médias empresas.

Minas Gerais é a terceira econornia do Pals, e dados do IBGE confirmam a
capacidade de o Estado atrair investirnentos, através de poUticas e
programas de desenvolvimento.

Corn o Produto Interno Bruto - PIB - equivalente a 10,1% do total brasileiro,
o quadro mineiro vem se alterando graças a politica de atração de
investimentos, que proporciona a instalação de grandes projetos industrials
no Estado. Minas e, hoje, a terceira maior econornia nacional, perdendo
apenas para São Paulo, que tern 35,48%, e para o Rio de Janeiro, corn
11,25%.

Segundo informacöes da Secretaria de Estado de IndUstria e Comércio,
foram implementados rnuitos projetos voltados para Os setores téxtil,
confecçOes, calçados, eietrOnicos, rninerais, não rnetálicos, moveleiros e
outros, como também outras empresas fora do Estado optaram por Minas
Ge ía is

A orientação do Governador e de não deixar que a crise interrompa o fluxo
de investimento no Estado, tendo usado Os fundos estaduais de apoio ao
desenvolvirnento econOmico e social, pelo BDMG.

Assim, nesta visão, conforme relatado e de acordo corn as metas do
Conseiho Estadual - Emprego e Geração de Renda, temos certeza de que a
proposicão de lei sera sancionada pelo Governador transformando-a em lei,
para ser levada a efeito na pratica.

Quero ainda, Sr. Presidente, homenagear toda a comunidade religiosa,
protestante, evangelica, por mais urn ano da Reforma Protestante, que se

- 	 - 	 -	
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comemorou ontem no mundo inteiro. E lOgico que temos que fazer
algumas reflexães e entender que, desde aquele ato bravo e herôico do
grande hornem que foi Martinho Lutero para os evangélicos e protestantes.
Por sua luta para que houvesse a pregação da palavra de Deus, as pessoas
puder am ter acesso a Biblia Sagrada. A Reforma Protestante tern
demonstrado, ao longo dos anos, que os evangelicos realmente vieram para
somar, para trazer a populaçao, alérn de uma promessa de alivio espiritual,
uma postura de fortalecimento, no que diz respeito ao lado espiritual. Vern
demonstrando ao longo dos anos que a comunidade evangélica tern muito a
contribuir no que diz respeito a polItica social, a politica que trabalha
privilegiando a sociedade, os menos favorecidos, aqueles que, infelizrnente,
tern sido deixados a margem por esse rnodelo adotado hoje na politica
federal. Entendo que a comunidade evangélica, no Brasil e no mundo,
certarnente ainda tern rnuito a oferecer e a coritribuir. Queremos ressaltar a
importância, para todos nôs e para o mundo, que foi essa reforma
protestante, iniciada por Martinho Lutero. Ontern, o mundo inteiro pôde
relernbrar, por sua coragem e valentia, o grande herói de todos os cristãos,
que demonstrou realmente ser peça importante para o desenvolvirnênto do
mundo. Agradecemos ao grande herói por sua vontade de lutar para que
tivéssemos uma sociedade que pudesse ter acesso a palavra de Deus. Nôs,
evangélicos ou protestantes, como quiserem nos charnar, temos rnuito a
agradecer a esse homern.

0 Deputado João Leite (em aparte) - Muito bern, Deputado Pastor George.
Acornpanhando sua manifestação, lembrando Martinho Lutero, lembrando a
Reforma e os pontos tao importantes da nossa fé, lembraria também algurnas
vitôrias que fazem tao bern para nossa vida, especialrnente o livre exame das
escrituras, tao defendido por Martinho Lutero, que nos dá a oportunidade de
ter acesso a palavra, a Biblia, conhecer a histôria maravilhosa do povo que
Deus separou, conhecer o rnonoteismo ético do povo israelita, do povo
escolhido por Deus, essas raizes tao irnportantes na convivéncia.

Gostaria tarnbém de lembrar outra grande defesa de Martinho Lutero, que e
o "livre sacerdócio', a liberdade de crermos e arnarmos a Deus, a Jesus, aos
ensinamentos cristãos aprendidos corn o l yre exame das escrituras e essa
relacaó vertical, tao prOxirna de Deus e tao irnportante para nOs. E,
fundamentairnente, Efésios, capitulo II, versos 8 a 10: "Pela graça sois
salvos, nao depende das obras", urn grande presente de Jesus para todos
nos.

Tarnbérn qüero participar dessa sua fala, lembrando pontos tao irnportantes
da nossa fé, a qual Martinho Lutero soube tao bern colocar para todos nós,
dando-nos a oportunidade histOrica de viver' urn tempo de reforma e de

roportunidade-colocando pUblica eclaramente a nossa fé.
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Parabéns, Deputado Pastor George, por essa manifestaçao tao

irnportante. Muito obrigado pela oportunidade.
0 Deputado Pastor George - Gostaria de pedir desculpas, porque, se fosse

enumerar aqui as várias liderancas evangélicas, protestantes do Brasil,
certamente muitos nornes deveriarn ser lembrados, e muitos não seriam
mencionados, dado o nümero de lIderes evangélicos que militam no Brasil
todos Os dias, levando o Evangelho e a palavra de Deus as pessoas.

Gostaria de pedir o apoio dos nobres pares desta Casa a aprovaçao da
Proposta de Emenda a Constituiçao n o 3, que vern lutar pelo direitoque
ternos, que e essa liberdade de podermos nos expressar.

Quero ressaltar que jâ discutimos por vãrias vezes corn lideranças das
bancadas desta Casa a irnportância dessa proposta, que visa a garantir
exatarnente aquilo que a nossa Carta Magna nos dá: o direito de
professarmos a nossa fé, sern irnpedirnento.

E born ressaltar que compete aos rnunicipios, e aqui deixa rnuito claro a lei,
"no que couber, adequado ordenamento territorial rnediante planejamento e
controle do uso do parcelamento, da ocupaçao do solo urbano". Entendernos
que, no que couber, legislar sern ultrapassar a Carta Magna, que nos garanta
o direito de exercer o culto sem que haja impedirnento. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Doutor Viana.
0 Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais

rnembros da Mesa, imprensa, senhoras e senhores das galerias, o Fundo
Mundial de Desenvolvirnento da Educaçao suspendeu o repasse de recursos
federais a 1.134 municipios brasileiros que não criaram, ate o dia 2 de
setembro, seus Conselhos de Alimentacao Escolar.

Essa rnedida poderá deixar 4.700.000 estudantes rnatriculados em escolas
de educacao infantil e ensino fundamental sern rnerenda. A exigéncia dos
novos Conseihos de acompanharnento da merenda escolar tern como
objetivo impedir o desvio de recursos. Sua criaçao era prevista em lei e
obrigatoria, sern impor sançao ao rnunicipio que nao a curnprisse.
lnfelizmente, alguns municipios, ernbora participassem do programa e
recebessem recursos, nao ofereciam a merenda, tao necessária a
cornplernentaçao alimentar dos alunos mais carentes. Decorre dal a
preocupaçao do Ministro da Educacao, que decidiu suspender o repasse
enquanto os rnuniclpios nao criarem o Conseiho. Ocorre, no entanto, que
este e urn ano de eleiçOes municipais e grande parte dos Prefeitos disputou a
reeleiçao, o que, naturalmente, di y idiu as atençoes do Executivo e pode ter
acarretado o atraso yerificado na organizacao dos Conselhos. Qualquer que
seja, porém, o motivo da nao-criaçao do Conselho, o que nao pode ocorrer é
o prejuizo para Os rnilhares de crianças atendidas pela rnerenda escolar.

Sabe-se que, em numerosos casos, a merenda costuma ser a alirnentaçao
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mais consistente do dia de muitos alunos. Por outro ado, criar as
Conselhos agora, no apagar das luzes das atuais adrninistraçOes,
principalmente nos casos em que não se deu a reeleiçao, será resolver, de
afogadilho, uma questao muito delicada, para o qual muitos dos novos
Prefeitos ainda nao puderam se preparar. 0 ideal seria a prorrogacão, pelo
menos ate marco de 2001, do prazo para a criação dos Conselhos de
Alirnentaçao Escolar, sern que se suspenda a fornecimento da merenda.
Assim as Prefeituras, especialmente aquelas que vão inaugurar a nova
administração, teriam o tempo suficiente para mobilizar a comunidade, que
deve indicar Os Conselheiros, e formar urn conselho consciente de sua
missão, independente e fiscalizador. Enquanto isso, não haverá prejuizo para
as atunos de escola infantil e do ensino fundamental, que iniciariani a
prOximo ano letivo ja recebendo normalmente a merenda.

Gostaria, pois, de conclamar as ilustres Deputados a orientar as Prefeituras
de sua região para dirigirem urn apelo ao Ministro da Educação solicitando
seja editada pelo Presidente da Repüblica medida provisOria que assegure a
prorrogaçao do prazo e cancele a suspensao dos recursos para a merenda
escolar.

Está em jogo a saüde das nossas crianças, e as providências devem ser
tomadas corn a necessária urgencia.

Sr. Presidente, estou bastante preocupado, porque, em todo a Pals, são
rnais de mil municipios que não fizeram ate o dia 2 de setembro Ultimo a seu
conselho municipal para a merenda escolar. Corn isso, a merenda escalar
estaré sendo suspensa para esses municipios, prejudicando quase 5 milhôes
de alunos em todo a Brasil, muitos desses em Minas Gerais. Isso, não
pademos aceitar. Se houve atraso na formaçao do canseiho par alguns
Prefeitos e Prefeituras, não cabe as crianças pagarem por essa situacão.
Que a Sr. Ministro da Educaçao reveja esse programa e solicite ao Sr.
Presidente a elaboração de uma medida pravisória, para que a prazo seja
prorrogado ate marco. Os novos eleitos teriam um prazo de dois a trés meses
para constituirem a conselho municipal e continuarem a receber a merenda
escolar, sem interrupção.

E preciso que a merenda não seja suspensa, porque milhares de crianças
em todo o Pals não podem ficar sem ela. Para muitos, ela é a alimentação
mais consistente do dia. Muito obrigado.

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

laFase
Abertura de lnscriçöes

O Sr. Presidentë (Deputada Pastor George) - Não havendo outros oradores
inscritos, a Presidënóiá pássa 	 Parté da reunião, corn a ia Fase da
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Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçôes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscriçoes para a Grande Expediente da prôxima reunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interna,

determina a anexação do Requerimento n° 1.655/2000, do Deputado Miguel
Martini, ao Requerimento n° 1.654/2000, do mesmo autor, par guardarem
semel hanca.

Mesa da Assembléia, l°de novembro de 2000.
Pastor George no exercicio da Presidéncia.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas na reunião pelo Deputado Geraldo Rezende - inforrnando sua
auséncia do Pals no periodo de 1° a 10/11/2000 (Ciente. Publique-se. Côpia
a Area de Apaio as Comissoes.); pelas Comissöes do Trabaiho - aprovaçãa,
na 47 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 692/99, do Deputado
Rêrnolo Aloise; 1.023/2000, do Deputado Pastor George; 1.035/2000, do
Deputado José Milton; 1.040 e 1.041/2000, do Deputado Durval Angelo;
1.047/2000, do Deputado Chico Rafael; 1.066/2000, do Deputado Ermano
Batista; 1.080/2000, do Deputada José Henrique; 1.082 e 1.098/2000, do
Deputado Anderson Adauto; 1.117/2000, da Deputada Elaine Matozinhos;
1.125 e 1.182/2000, do Deputado Sebastião Costa; 1.131 e 1.132/2000, do
Deputada Dilzon Melo; 1.144/2000, do Deputado Edson Rezende; 1.146 e
1.147/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 1.158/2000, do Deputada
Bilac Pinto, e 1.186/2000, do Deputado Adelma Carneiro Leao; e do Parecer
da Comissão de Constituiçãa e Justiça pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.054/2000, do Deputada Luiz Tadeu Leite; de Assuntos Municipais e
Regianalizacao - aprovação, na 50a Reunião Ordinéria, dos Requerimentas
n°s 1.707/2000, do Deputada Paulo Piau, e 1.714/2000, do Deputado
Ronaldo Canabrava; de Turismo - aprovacao, na 41 Reuniãa Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.703/2000, dessa Comissão, e 1.704/2000, do Deputada
Dalmo Ribeiro Silva; e de Saüde - aprovaçãa, na 45 Reunião Ordinãria, do
Requerimento n° 1.691/2000, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-
se.); pela Comissãa Especial do ex- Presidente Juscelina Kubitschek -
inforrnanda a final de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando a
seguinte relatôria final:

RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA, NO PRAZO DE 60
DAS, ACOMPANHAR, SUBSIDIAR E DAR 0 NECESSARIO APOIO
INSTITUCIONAL AOS TRABALHOS DA COMISSAO EXTERNA DA

cAMARA DOS DEPUTADOS DESTINADA A ESCLARECER AS
CINRCUNSTANCIAS EM QUE OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
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JUSCELINO KUBITSCHEK, NO ACIDENTE 000RRIDO NA RODOVIA

PRESIDENTE DUTRA
ANTECEDENTES

O ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira faleceu em 22/8/76,
vitima de urn acidente automobilIstico, no Km 165 da Rodovia Presidente
Dutra, no municipio de Rezende, localizado no Estado do Rio de Janeiro.

O cairo - urn opala - dirigido por seu motorista de confiança, Geraldo
Ribeiro, atravessou o canteiro divisôrio da pista, colidindo corn uma carreta
scânia.

As dUvidas surgidas quanto ao acidente centram-se essencialmente nos
seguintes fatos:

1 - Contradiçoes constantes no processo referente a morte do ex-
Presidente, dentre as quais podem ser destacadas : afirmaçao de que o
Onibus da empresa Cometa havia batido no opala, provocando o desastre,
baseada em depoirnentos conflitantes e sem uma investigaçao mais
aprofundada; utilizaçao de instituto particular para fazer as pericias, corn
mudança de peritos; auséncia de material fotografico, que foi ocultado.

2 - Dois episódios, que revelaram publicamente o incOmodo sentido pelas
autoridades que comandavam o Pals, a epoca, corn a presença de Juscelino
Kubitschek, que, diga-se de passagem, nunca perdeu a popularidade e o
amor do cidadão comum, a saber:

a) a torre de Brasilia proibiu o pouso de urn avião que sobrevoava a
Capital, corn pane por falta de combustivel, uma vez que o ex-Presidente
estava a bordo da aeronave;

b) o caso Parasar, divulgado 01 revista de circulaçao naciorial, contendo
denUncia de urn rnilitar de atentado contra a vida do ex-Presidente.

3 - Juscelino Kubitschek sentia-se ameaçado de mode, conforme inürneros
depoimentos a pessoas mais prOximas a ele, inclusive escritos, tendo
convicção absoluta de ter o telefone grampeado.

4 - Quinze dias antes de sua rnorte, correu o Pals urn boato de que o ex-
Presidente havia morrido em acidente de cairo.

A Cârnara dos Deputados criou, em 14/6/2000, comissão externa para
investigar as circunstàncias da mode do ex-Presidente. Duas linhas de
trabalho forarn estabelecidas: uma, material, ligada diretamente as
circunstãncias que vitimaram o ex-Presidente, buscando determinar se o
acidente teve causas naturais ou se teria sido provocado; a segunda, uma
investigação politica, histôrico-ideolOgica, partindo dos sinais da chamada
Operaçao Condor. Essa operacao, apoiada pelas ditaduras militares do
continente, teria sido responsável por perseguiçöes e atentados contra
opoitores dos governos militares latino-americanos na década de 70,
uspeitando-se da existência de uma cohspiraçao no Cone Sul e na America
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Latina para impedir a ascensão ou o regressb dos lideres excluldos, corno
seria o caso de Juscelino Kubitschek.

A Assembléia Legislativa de Minas, coma não poderia deixar de ser,
imediatamente criou, nesta Casa, cornissão especial, corn o objetivo de
acompanhar e oferecer subsIdios aquela Cornissão Externa da Câmara dos
Deputados.

Juscelino Kubitschek de Oliveira, nascido em Diamantina, medico em Bela
Horizonte, iniciou sua carreira politica sendo eleito Deputado Federal por
Minas Gerais. Prefeito de Belo Horizonte, concretizou obras das mais
significativas. Eleito Governador de Minas, incrernentou passos fundarnentais
para a Estado, tendo baseado sua administração no binômio energia e
transporte. Portanto, antes de ser o gigante inesquecivel a frente da Naçao
foi ele a rnineiro apaixonado pelas Gerais.

Assim, no momenta em que as circunstàncias de sua mode são
investigadas, e imprescindivel a empenho dos parlamentares mineiros,
contribuindo corn todos Os recursos possiveis, para a busca do
restabelecimento daquela verdade histôrica.

DEPOIMENTOS NA COMISSAO
A Cornissão Especial da Assernbléia Legislativa ouviu as Srs. Deputado

Federal Osmänio Pereira, relator da Cornissão Externa da Cãmara dos
Deputados, Serafim Melo Jardirn, secretário particular de Juscelino
Kubitschek, e Alberto Carlos de Minas, perito e professor de criminalistica
que vem estudando a caso.

Registre-se que houve impossibilidade da presenca do Sr. Josias Nunes de
Oliveira, rnotorista do Onibus da Cometa, para prestar esclarecimentos junto a
Comissão, em virtude de seu estado de saUde bastante delicado.

O depoimento do motarista do ônibus seria da mais alta relevãncia para a
esclarecimento do caso. No entanto, tendo sido indiciado como a causador
da mode de Juscelino Kubitschek e de seu motorista Geraldo Ribeiro, sendo,
imediatamente, considerado culpado pela apinião püblica, apesar das faihas
canstantes do processo, Josias Nunes de Oliveira ficou emocionalmente

.abalado, sofrendo todas as conseqUëncias disto: separou-se da esposa,
perdeu a ernprega, chegando a se transformar em catador de papel em São
Paulo.

Depaimento do Sr. Serafim Melo Jardim
O Sr. Serafim Melo Jardim foi secretária particular de Juscelino Kubitschek,

canviveu corn o ex-Presidente por nove anos e manteve con y [via de amizade
corn a viUva, D. Sarah Kubitschek, e sua filha, Marcia, de cuja campanha pra
Deputado Federal foi coordenador. Haje e Presidente da Casa de Juscelino,
em Diamantina, e faz questao de enfatizar que tern corno abjetivo manter viva
a imagem do ex-Presidente e ver esclarecida a verdade sobre a sua mode.

H
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Em extenso e detalhado depoirnento, procurou dernonstrar as

contradiçoes e falhas do processo, apresentando documentos colhidos e
reunidos em livro ja publicado e dando seu testemunho quanto a
acontecirnentos presenciados.

Segundo o depoimento de Jardim, a aspecto mais conflitante do processo
refere-se ao depoimenta de 9 dos 33 passageiros do Onibus, Os UniCas
ouvidos e que nao fazem nenhuma referencia a coiisão do Onibus corn o
Opala. Todos dizem que a carro estava, aproximadamente, lOm a frente.
Corroborando a incongruência, apresentou a voto do relator Lisandro de
Lima, do Tribunal de Alçada, que assegura ser impossivel, pelas leis da
Fisica, a ocorréncia descrita no laudo.

Na parte da reunião destinada a debates, o Sr. Serafim Jardim fol
questionado quanta a reabertura do processo - em especial, sabre a motivo
por que, somerite 20 anos depois, tomou-se a decisão de fazer a denUncia e,
em consequência, Os levantamentos que agora são levados avante.

o convidado esclareceu que somente tomou a decisão de pedir a
reabertura do caso Juscelino apôs a falecimento de D. Sarah - que acreditava
que a morte do marida não tinha sido acidental, mas resalvera calar-se,
temendo dificuldades politicas para a filha. Disse que, Se, em 1996, corn o
advogado Paulo Castelo Branco e Alberta Carlos de Minas, não tivessern
tentado a reabertura do caso JK, ninguém questionaria a mode do ex-
Presidente, pais a processo estaria esquecido para sempre.

Depoimento do Sr. Alberto Carlos de Minas
o perito, professor de Criminalistica Geral, corn amplo curriculo, que inclui

estágio na policia francesa, relatou sua indignação corn as incaerências e a
incansisténcia das pericias realizadas. Ressaltou sete itens preponderantes,
discorrendo sobre cada urn deles.

Comoevidência, apontou a fato de terem sido feitos dais laudos: urn no dia
22, que nada diz. E urn segundo, no dia 23, charnado de complementar, corn
inforrnaçoes especificadas, determinando a motorista da Viaçao Corneta
coma responsável pelo acidente. Ressaltou a questão da exumação do
cadaver de Geraldo Ribeiro, quando contestou vãrias explicaçOes dos
legistas.

Na fase de debates, especificou, ainda, diversos outras aspectos técnicos.
Depoimento do Deputado Osmânio Pereira

o ilustre Deputado Osmânio Pereira fez urn relato das atividades jã
desenvolvidas pela Comissão da Cãmara do Deputados informando que ja
ha urn farto material, corn, aproximadarnente, 1.300 pãginas de laudos,
processos e documentos. Esclareceu que a Cornissão foi a São Paulo, fez a
mesrno trajeta que a ex-Presidente percorreu ate a momento do acidente as
mesmas paradás e procurou ouvir farniliares das pessoas que teriàm estada
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corn ele e que prestaram irnpartantes informaçOes a Cornissão.

Quanta a vertente idealOgica da investigacao, explicau que a busca estã
sendo feita para verificar quern teria interesse na mode de Juscelino
Kubitschek. Para que sejarn esgatadas tadas as passibilidades, a Comissão
ira aa Chile, visanda obter maiares infarmaçOes sabre a Operacaa Candor,
par meio de cantatas corn a Suprema Carte, corn lideranças naa
governarnentais ligadas as questoes dos direitos hurnanas, alérn dos
parlamentares chilenos. A Comissão investiga, tarnbérn, a Gen. Contreras -
haje cumprinda prisãa domiciliar, que teria estado em São Paulo poucos
rneses antes da made do ex-Presidente Juscelino Kubitschek.

• Finalrnente, a Deputada ressaltou a importância da calabaracaa dos
parlamentares rnineiros, par meia de urna Comissão Especial da Assernbléia
Legislativa de Minas, para recanstituir a verdade histOrica.

CONCLUSOES
• Quanta ao acidente em si, apesar de muitas fatos abscuras e
coritravertidos, nãa ha provas de que tenha sido pravocada.

Quanta ao aspecta politico, ainda ha rnuito a que descobrir.
0 ex-Presidente Juscelina Kubitschek teve uma trajetória politica voltada

para a desenvolvirnenta, para a afirmaçao da capacidade brasileira de
realizaçãa. Eleita Presidente da RepUblica, irnediatamente pos em açaa urn
fabuloso pIano de metas, que fai bern resumida no "slogan": 50 anos em 5.

EstOica na resistência aas arrernessas do meda, da incampreensãa, do
derrotisrna, Juscelina Kubitschek, hornern sintese, compendia de energias,
passibilitau que sanhas se transformassem em realidade, rnas, antes de tuda,
pôs par terra a irnagem da figura ate entãa estabelecida para a brasileira: urn
pigrneu, acacarado no litoral au perdida no cenãria irnensa de uma natureza
hostil e intratável, que nunca lagraria vencer.

Quanda Bernardo Saião tornbau debaixo da ültima árvore que desimpediu
a tracada da rodovia Belém-Brasilia, quanda as "candangos" passibilitaram
que as males de cimenta e aca de Brasilia surgissern no descarnpada do
sertãa bruto e desértico, quanda adveio a resultado da deterrninação e da
coragem dos homens da naçãa - tudo arrancado do nosso génia criador -

0 	 Oscar Niemeyer, LUcia Costa, Burle Max e tantas autras, houve a afirmaçaa
0 	 de urna brasilidade real, vigarasa e admiravel, perante a mundo.

Provãvamos que paderiamas ser muita mais do que sirnples copiadores,
respiranda unicarnente a cosmapalitisma, vivendo dos seus vicias e das suas

0
	 descaracterizaçoes. Brasilia custara uma quota de sacrificia para cada

0
	 cidadãa, em decarrência dos gastas necessárias a sua construcãa. Mas a

iniciativa trazia, indubitavelmente agregadas as consequências geassaciais e
0 	 geopaliticas da independencia, que so a certeza da capacidade realizadora

pade trazer, cam uma aceleraçãa rumo ao progressa sern chances de
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retrocesso.

Essa realidade histôrica demonstra quão poderosa pode ser a afirmacao do
povo brasileiro, orientado p01 lideres natos e autênticos.

o mandato de JK encerrou-se em 1961. Em 1965, pretendia candidatar-se
novamente, para dar continuidade a idéias e ideais, que tanto impulsionaram
a Pals. No entanto, em junho de 1964 teve seus direitos politicos cassados
pelo regime militar. 0 que aconteceria se, efetivada a abertura democrática, o
velho lider voltasse a ser candidato?

Se não foi possivel a cornissão apresentar fatos conclusivos, trazer a tona
todas essas indagaçoes ja é urn passo importante, na busca da reconstrucao
dos acontecimentos histárico-politicos de Minas e do BrasH, corn vistas a
consolidaçao dos valores democráticos.

Recomendaçoes
o que se recomenda, neste momenta, além do apoio aos Deputados

Federals em suas investigaçoes e do acompanharnento das atividades da
Cornissão Externa da Câmara dos Deputados, e que todos as representantes
do povo mineiro estejarn atentos a quaisquer fatos que possam contribuir
para esciarecer aquele infausto acontecimento, na busca incessante da
verdade.

Sala das ReuniOes, 31 de outubro de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Mãrcio Kangussu, relator - Luiz Tadeu Leite.
- Publique-se para as fins do paragrafo Unico do art. 114 do Regimento

Interno.
- 0 Sr. Presidente também dá ciência ao Plenãrio da comunicaçao

apresentada na reunião pela Comissão Especial do Micro Geraes -
inforrnando o final de seus trabalhos (Ciente.Publique-se.) e encaminhando o
seguinte relatôrio final:

RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DO MICRO GERAES
Esquema de ConteUdo
1 - Relatôrio
1.1 Cronologia dos trabalhos da Comissão
2 - Fundamentaçaa
2.1 - Dados estatIsticos
2.2 - Alteraçoes da versão anterior do Pragrama Micro Geraes
2.3 - Legislação comparada de Estados lirnitrofes
2.4 - Justificacão das propostas de alteraçao do Programa Micro Geraes
3-Cbnclusão
1 - Relatorio
ti - Cronologia dostrabaihos da Comissão
Par meio de requerirñenta do Deputado Chico Rafael, publicado no "Diana

'do LegisIativo" de 15/6/2000 e aprovado em 23/6/2000, foi constituida
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Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sabre a
Pragrama Micro Geraes e propor medidas visando a sua reformulação.

Foram designadas coma membros efetivos da Cornissão Especial as
Deputados Geraldo Rezende (PMDB), Bilac Pinto (PFL), Cantos Pimenta
(PSDB), Chico Rafael (PSB) e Dalma Ribeiro Silva (PSD).

Na ia Reunião Especial, realizada em 27/6/2000, foi eleito coma Presidente
da Cornissão a Deputado Chico Rafael e coma Vice-Presidente, a Deputada
Dalma Ribeiro Silva; e foi indicada coma relator a Deputada Bilac Pinto.

Em 5/7/2000, foi realizada a ia Reunião Ordinénia, na qual foram aprovados
requerimentas solicitando:

a) realizaçao de audiência publica na cidade de Ubenlandia;
b) realizacãa de audiência pOblica nesta Casa Legislativa para ouvir as

Secretánios de Estado da Fazerida e de lndüstria e Comércio, as Presidentes
do BDMG e do Conselho Regional de Contabilidade e, ainda, representantes
das seguintes entidades: Servico de Apoia as Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE -, FIEMG, União Varejista, Federacao das Associaçoes Comerciais,
Industrials, Agropecuarias e Servicos do Estado de Minas Gerais -
FEDERAMINAS -, Federacao das Càmaras de Dirigentes Lojistas - FCDL -,
Assaciaçãa Mineira das Micra, Pequenas e Médias Empresas - AMIPEME -,
FAEMG, Sindicato das IndUstrias do Mabiliário e Artefatas de Madeira do
Estado de Minas Gerais - SINDIMOV -, Associação dos Lajistas e
Representantes de Môveis de Minas Gerais - ALORMOV -, Assaciacoes
Camerciais de Ouro Fina, Monte Siãa, Inconfidentes, Borda da Mata,
Jacutinga e Andradas, CRDI-Sul e sindicatas que congregam indUstnias do
Sul de Minas;

c) encaminhamento de oficlo ao Secretãrio de Estado da Fazenda,
solicitando informaçôes relativas ao nUrnera de empresas beneficiadas pela
Fundo de Desenvolvimenta SocioeconOmica - FUNDESE -, a partir do
Pragrama Micro Geraes; ao montante de recursos de linhas de financiamento
colocado pelo FUNDESE a dispasicão das microempresas e das pequenas
empresas; ao nUmero de pequenas e médias empresas que aderiram ao
Pragrama Micro Geraes; ao nUmera de empresas de pequeno porte - EPPs -
que aderiram a esse Programa; a receita do FUNDESE, mês a més, a partir
da implantação desse Programa e a receita gerada pelas microempresas e
EPPs, més a més, a partir da implantacãa do mesmo Prograrna.

Apesar de expediente protocolado na Secretaria de Estada da Fazenda,
ate a encerramento dos trabalhas desta Comissão, as informaçöes
salicitadas não foram encaminhadas. A assessaria do orgào infonmou que
açães judiciais relacianadas ao Micro Geraes dificultaram a fornecimenta de
todos as dados.

Na reunião de 5/7/2000, foram designadas as dias 9 e 10 de agasto para a
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oitiva dos Secretários Estaduais e dos representantes das entidades
mencionadas.

Em 9/8/2000, foram ouvidos Os representantes do SEBRAE, Srs. Sebastião
Moreira Santos e Henrique Prado Badaro; da FIEMG, Sra. Cynthia Duarte
Vilela; da União Varejista, Sr. José Carlos Silveira; da FEDERAMINAS, Sr.
Hudson Lidlo Navarro; da FAEMG, Sr. Márcio Carvalho; da AMIPEME, Sr.
Ildeu de Oliveira Santos; da Associaçao das Micro e Pequenas Empresas de
Minas Gerais-AMME-, Sr. AntOnio Matos e Sr a Rosana Barbosa da Silva; da
CDL-BH, Sras. Zuleica Roche e Adalgisa Maria da Silva; da FCDL, Sr. Saulo
Miranda; da ALORMOV, Srs. José Francisco Torres e Eduardo Stehling; da
Associaçao Comercial de Minas Gerais-ACMinas-, Sr. Olival Gonzaga de
Rezende, e da Associaçao Comercial de Ouro Fino, Sr. José Ideumauro
Goulart.

Em 10/8/2000, foram ouvidos por esta Comissão Os representantes da
Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Luciano Fernandes Souto, Inspetor da
Superintendéncia de Legislação Tributária; da Secretaria de Estado de
lndüstria e Comércio, Srs. Geraldo Sebastiao Silva e Arnaldo Correia Silva
Filho, respectivamente, Superintendente do Comércio e Exportaçao e
assessor; do Conseiho Regional de Contabilidade, Sr. Eduardo Ladislau
Andrade Marques; e do BDMG, Alice Maria Souza Toscano e Wander Lages
Novaes, respectivamente, Analista de Desenvolvimento e Gerente do
Departamento de Micro e Pequenas Empresas.

Na reunião ordinária de 23/8/2000, foram lidos expedientes encarninhados
a Comissão e foi aprovada a realizaçao de audiência pUblica na cidade de
U beraba.

Em 4/9/2000, a Comissão realizou reunião extraordinária, corn audiência
püblica, na sede da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia,
dirigindo-se, na mesma data, para a cidade de Uberaba, onde foram ouvidos,
na sede do SENAI, representantes das classes empresariais e comerciantes
da região do Triangulo Mineiro.

Nodià 6/9/2000, foi aprovado, no Plenário, requerirnento dos membros
desta Cornissão, prorrogando, por mais 30 dias, o prazo de funcionarnento da
Comissão, e requerimento suspendendo os trabalhos ate o dia 3/10/2000, em
face da auséncia de documentos requisitados pela Comissão.

Reiniciados os trabalhos da Cornissão em 4/10/2000, em reunião ordinária,
fothm . ! idos diverss expédientes recebidos pela Comissão e aprovados
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando fosse marcada
audiencia corn o Secretario de Estado da Fazenda e reahzada audiencia
pUblica na cidade de Pouso Alegre, no dia 18/10/2000.

No dia 10/10/2000, Os membros da Cornissão se dirigirarn a Secretaria de
Estado da Fazenda, onde tiverãm encontro corn o Secretário José Augusto
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Trópia Reis, reiterando o pedido de informaçoes encaminhado'
anteriormente, e debateram alternativas para mudança da lei que instituiu o
Programa Micro Geraes.

Em 18/10/2000, em reunião extraordinãria, foi realizada a Ultima audiéncia
publica desta Comissão, na sede da Associaçao Comercial de Pouso Alegre,
corn a presenca de representantes de entidades de classes empresariais e
de vãrios industriais, bern como micro, pequenos e médios empresários do
Sul de Minas.

2 - Fundamentaçao
2.1 - Dados estatisticos
Embora não tenham sido encaminhados, ate o encerramento deste

relatOrio, os documentos solicitados a Secretaria de Estado da Fazenda, o
que, de certa forma, inviabilizou o levantamento, por esta Comissão, do
nümero real de micro, pequenas e médias ernpresas que aderirarn ao Micro
Geraes e a receita tributária por elas gerada, bern como a receita do
FUNDESE e o montante de recursos disponibilizados por este Fundo para
financiarnento das microempresas e das empresas de pequeno porte, é
oportuno sintetizar, neste relatôrio, dados estatisticos sobre esse importante
segmento econOmico do Estado.

E oportuno esclarecer que a Comissão Parlarnentar de Inquérito tern
poderes prOprios de investigação das autoridades judiciárias, podendo
convocar Secretários de Estado compulsoriamente, ao passo que as
ComissOes Especlais, como a do Micro Geraes, não possuern tais
atribuiçOes, que obriguem a Secretaria de Estado da Fazenda a entregar
todos os dados solicitados.

Atualmente, estão inscritas 241.400 microempresas no cadastro de
contribuintes do ICMS e 45 mil empresas de pequeno porte, as charnadas
EPPs. Em conjunto, essas empresas faturam cerca de R$20.000.000.000,00
por ano, at incluidas aquelas que não optaram pelo regime simplificado e
continuam no regime de débito e crédito.

Nos termos da Lei Estadual n° 13.437, de 30/12/99, regulamentada pelo
Decreto n° 40.987, de 31/3/2000, que disciplinam o atual Programa Micro
Geraes, são consideradas microempresas aquelas que possuern receita
bruta anual de ate R$90.000,00 por ano e empresa de pequeno porte-EPP-
aquela corn receita bruta anual de ate R$1.200.000,00.

De acordo corn pesquisa realizada pela Federação das CDLs, que ouviu
4.914 micro e pequenas empresas em todo o Estado, no periodo de 20 de
maio a 20 de junho deste ano, do contigente de empresas entrevistadas,
4.246 optaram pelo Micro Geraes.

Constatou-se, entre as empresas ouvidas, que 92% tiveram aumento no
ICMS a pagar, a partir da vigência da Lei n° 13.437 e do Decreto n° 40.987,
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de 2000, e, desse total, 43% tiveram aumento acima de 90% no ICMS a
pagar. Do total de empresas pesquisadas, 91% consideram a nova fOrmula
de cálculo do ICMS mais complicada do que a anterior, introduzida pela Lei
Estadual n° 12.708 - a primeira versão do Micro Geraes.

A partir dessa pesquisa, a Federaçao das CDLs apresentou uma minuta de
projeto de lei para a instituição de urn novo Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais, estabelecendo tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditIcio e de
desenvolvimento empresarial a elas aplicáveis. A minuta citada integra a
documentaçao obtida por esta Comissão Especial.

0 SEBRAE-MG também realizou pesquisa, intitulada "Impacto do
Diferencial de Aliquota sobre o ICMS Apurado na Nova Metodologia do
Programa Micro Geraes", medindo o impacto do diferenciat de aiquota de
6%, cuja cobrança foi imposta pela Lei n° 13.437, regulamentada pelo
Decreto n° 40.987, de 2000.

E oportuno sublinhar que as micro e pequenas empresas, em nivel
nacional, representam 20% do Produto Interno Bruto - PIB -, bern como 68%
dos postos de trabalho e 92,5% do total de empresas existentes.

No Estado de Minas Gerais, são, ao todo, 301 .706 empresas, das quais,
como já se disse, 246.400 são microempresas e empresas de pequeno porte,
correspondendo a 81,83% do total de empresas. Se considerarmos que cada
micro e pequena empresa gera, em media, 3 empregos diretos, são quase
900 rnilpostos de trabalho no Estado gerados por esse importante segmento
da economia mineira.

De acordo corn a pesquisa do SEBRAE-MG, 66,33% das empresas
consultadas, que são inscritas no Micro Geraes, efetuam compras fora do
Estado, estando sujeitas, portanto, ao recoihimento do diferencial de aliquota
de 6%. 0 que leva a micro e pequena empresa mineira a comprar fora do
Estado, de acordo corn a pesquisa, são fatores como o preço (37%), a
qualidade (21,50%) e a ausência de similar no mercado rnineiro (38,69%).

Segundo dados da mesma pesquisa, encaminhada a esta Comissão em
14/9/2000 e também entregue a AMIPEME, a FCDL,a FCEMG, a ACMinas, a
FIEMG e a CDL, o aumento da carga tributãria gerado pelo diferencial de
aliquota fol de 196,84% em media, e o nivel de insatisfação em relação a lei
em vigor ( Lei n° 13.437) chega a 83,40%.

Na indüstria, o impacto médio ficou em 134,72% e, no comércio, elevou-se
a 238,25%, segundo a pesquisa. No setor de serviços, nenhurna das
empresas entrevistadas pela pesquisa classificou-se como adquirente de
rnércadoria fora do Estado.

No setôr indutrial, das 392 micro e pequenas indUstrias pesquisadas,
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54,59% disseram adquirir mercadorias forado Estado, e o major impacto
no recolhimento do diferencial de aliquota sobre o ICMS foi do setor de
preparacão de leite e fabricação de laticinios, que alcancou 286,21%, acima
da media geral, ja citada, de 196,84%.

Na fabricacão de roupas em geral, das 110 empresas pesquisadas, 77
adquirem mercadorias fora do Estado, e o impacto rnédio do diferencial de
aliquota chega a 116,87%. No setor de mOveis e esquadrias de madeira, o
impacto médio do diferencial foi de 109,52%, e, das 66 empresas
entrevistadas, 37 ou 56,06% adquirem mercadorias fora do Estado. 	 -

Em relação ao comércio, foram ouvidas pela pesquisa 395 empresas, e
321 ou 81,27% adquirem produtos fora do Estado, sendo que o maior
impacto do diferencial de aliquota nos subsetores comerciais ocorreu no
comércio de pneus, pecas e acessOrios para veiculos, chegando a 470,38%.

A pesquisa foi realizada no periodo de 10 de junho a 17 de juiho,
abrangendo o impacto da modificação no Micro Geraes, a partir do bimestre
abril-maio, quando a regulamentacão da lei passou a surtir eficácia corn a
edição do Decreto n° 40.987, de 2000.

A pesquisa, de um universo de 185.599 empresas, ouviu, por amostragem,
803 empresas nos setores de indüstria, comércio e serviços, nas
macrorregiOes fazendãrias do Estado, representadas pelas cidades de Belo

:-Horizonte, DivinOpolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes
Claros, Uberaba, Uberlãndia e Varginha.

As regiOes fazendárias que mais se ressentiram do peso do recolhimento
do diferencial de aliquotas do ICMS, absorvendo impacto superior a media
geral de 196,84%, foram Juiz de Fora, com impacto médio de 270,13%;
Uberlãndia, corn impacto de 258,48%, e Varginha, 250,11%. As trés regiOes
tern em comum o fato de se localizarem nas areas fronteiriças do Estado,
expondo as empresas au situadas a rnaior contato corn as economias de
outros Estados.

2.2 - AlteracOes na versão anterior do Programa Micro Geraes
0 antigo Estatuto da Microernpresa foi aprovado pela Lei Estadual n°

10.992, de 29/12/92, editada a partir da absorçao do antigo 1CM pelo novo
ICMS, introduzido pela Constituição Federal de 1988, que acrescentou ao

0 	 tributo as prestaçôes de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
E
	 e de comunicacao.

0	 A Lel n° 12.708 de 1997, revogando a lei anterior, introduziu a primeira
0, 	 versão do Micro Geraes e, a rigor, beneficiava os contribuintes que adquiriam
0 mercadorias fora do Estado, devendo ser registrado que, pela regra anterior,

as empresas de pequeno porte que optaram pelo Micro Geraes recolhiarn o
ICMS corn base no faturarnento. Dessa forma, havia uma reduçao do custo
dos produtos para os contribuintes que adquiriam mercadorias em outros
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Estados. 0 ICMS incidente sobre a entrada desses produtos nos
estabelecimentos mineiros, procedentes de Estados das regioes Sul e
SÜdeste, era de 12%, por força da Resoluçao n° 22/89, do Senado Federal,
orgao encarregado de fixar as aliquotas interestaduais; nas aquisiçoes de
mercadorias praticadas em operaçöes internas, ou seja, dentro do Estado, a
tributaçao se fazia pela aliquota genérica de 18%, conforme o art. 12, inciso I,
da Lei n° 6.763, de 1975, e alteraçoes posteriores.

Em duas situaçOes ocorre a incidéncia do diferencial de aliquota no regime
de débito e crédito, na •aquisição de mercadorias e servicos de outros
Estados: quando o adquirente e consumidor final, devendo recolher o
diferencial na entrada das mercadorias; quando o adquirente não e o
consurnidor final e recolhe o diferencial de alIquota na saida de mercadoria,
na hipOtese de revenda para dentro do Estado, corn tributaçao pela alIquota
interna.

No caso de revenda de Minas Gerais para outro Estado, não ha tributaçao
do diferencial de aliquota (a alIquota de entrada e igual a de salda; por
exemplo: 12%, no caso de venda de Minas para São Paulo).

Pela Lei n° 12.708, o contribuinte mineiro que adquiria mercadoria fora do
Estado estava sendo beneficiado pela sistemãtica de apuracao do ICMS,
tornando-se mais competitivo que o coritribuinte que adquiria mercadorias
dentro do Estado, porque a aquisição de sua mercadoria era tributada corn
base na aliquota interestadual, que sempre é menor que a alIquota interna
(12% para as remessas as regiöes Sul e Sudeste e 7% para as regiães
Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Espirito Santo, conforme Resolucao n° 22,
de 1989, do Senado Federal, enquanto a aliquota interna generica do ICMS
em Minas Gerais é de 18%).

0 balizamento das aliquotas interestaduais, na forma prevista no art. 155
da Constituiçao Federal e em resoluçao do Senado Federal (Resolucão n°
22, de 1989), objetiva assegurar entre os entes da Federação a divisão das
receitas do ICMS, evitando-se a concentraçaó da arrecadação apenas nos
Estados produtores, em detrimento dos Estados consumidores.

Por forca da Lei n° 13.437, de 1999, atualmente em vigor, as compras
efetuadas fora do Estado pelas empresas optantes do Micro Geraes são
tributadas pelo diferencial de aliquotas, objetivando equipara-las as compras
realizadas em Minas Gerais, o que tern gerado reclamacoes, sobretudo das
empresas que comprarn fora do Estado em virtude da inexisténcia de similar
estadual, e por isso mésrno defehdem alteraçao na lei em vigor.

Alérn da instituição dcObrança do diferencial de aliquotas sobre Os bens
ou serviços adquiridos fora do Estado, podern ser mencionadas as seguintes
alteracoes introduzidas pela Lei 0 13.347 em èlaçadaLei n° 12.708:

' a)afaixa de enquadramento da microernpresá foi ampliada, passando de
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R$60.000,00 para R$90.000,00 a receita bruta anual;

b) a faixa de enquadramento das empresas de pequeno porte passou de
R$720.000,00 para R$ 1.200.000,00;

c) a contribuiçao mensal das microempresas passou de R$25,00 para
R$30,00;

d) alteração das aliquotas aplicadas sobre a receita bruta das empresas de
pequeno porte, passando de 2,0% a 4,5% para 5,0% a 11,5%, sendo
calculadas pela regra atual sobre a diferenca positiva entre o valor das saidas
e das entradas no mês;

e) destaque do ICMS para o setor industrial e para o setor atacadista;
f) o contribuinte inscrito no sistema débito e crédito pode apropriar-se do

crédito relativo a mercadoria adquirida de estabelecimento industrial inscrito
nas condiçoes de ernpresa de pequeno porte, de forma idéntica as
aquisiçôes efetuadas de contribuinte inscrito no regime normal.

2.3 - Legislacao comparada de Estados limitrofes
Abaixo, em apertada sintese, o direito comparado entre as normas legais

aplicaveis as micro e pequenas empresas nos Estados limItrofes a Minas
Gerais:

Estado de São Paulo
A Lei n° 10.086, de 19/11/98, define como microempresa aquela corn

faturamento bruto anual ate R$83.700,00, estando isenta do pagamento do
ICMS e de taxas estaduais.

A empresa de pequeno porte é aquela com receita bruta anual entre
R$83.700,01 a R$720.000,00, tendo benefIcio de regime especial de
tributação, recolhendo percentuais que variam de 0,99% a 2,43%, conforme a
faixa de faturamento, sendo certo que a aliquota incide somente sobre o
setor varejista.

Estado do Rio de Janeiro
Leis Estaduais n°s 3.342 e 3.343, ambas de 29/12/99, e Lei n° 3.409, de

26/5/2000, dispoem sobre o Estatuto da Microempresa, definindo as
seguintes faixas:

a) microempresa: receita bruta anual ate 309.858 UFIRs, havendo trés
faixas de recolhimento em valores fixos, sendo R$44,26 para o faturamento
deaté 88.531 UFIRs, e os valores fixos de R$114,63 e R$327,53 para as
demais faixas da microempresa;

7 b) empresa de pequeno porte: receita bruta anual de 309.858 a 1.228.250
UFIRs, pagando valores fixos de R$818,83 a R$2.456,50, conforme 0
faturamento.

As microernpresas e as empresas de pequeno porte são beneficiadas corn
a dispensa dos livros fiscais, escriturando apenas os livros de entrada e saida
de mercadorias e registro de inventário.

N
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Estado do Rio Grande do Sul

A Lei n° 10.045, de 29/12/93, define microempresa como aquela corn
réceita bruta anual ate 7.000 UPFs do Rio Grande do Sul; microprodutor
como aquele corn receita ate 120.000 UPFs-RS e empresa de pequeno porte
como aquela corn faturamento ate ioo.000 UPFs-RS.

As microempresas e Os microprodutores estão isentos do pagamento do
ICMS e de taxas estaduais.

As empresas de pequeno porte recolhem o ICMS corn desconto sobre o
saldo devedor, que pode chegar a ate 97%, recolhendo apenas 3% as
empresas corn menor faturamento.

Estado do Paraná
Adota para as micro e pequenas empresas o sistema Simples, disciplinado

no próprio regularnento do ICMS, corn as seguintes faixas de recolhimento:
a) a microempresa corn receita bruta anual ate 1.781 UPFs-PR ou

R$58.434,61 recolheapenasovalorde 1 UPFou R$32,81;
b) a empresa corn receita bruta anual ate R$140.229,94 recoihe percentual

de 0,5 UPF, se o contribuir't enquadrar-se em conjunto no sistema !CMS e
ISS, e de 1,0 UPF, se for exciusivamente contribuinte do ICMS;

c) a empresa corn receita bruta anual ate R$841.281,21 recolhe 2,0 UPFs,
em caso de contribuinte do ICMS e do ISS, e 2,5 UPF, se for exciusivamente
contribuinte do ICMS.

Estado de Goiás
As Leis n°s 13.270, de 29/5/98, e 13.442, de 7/1/99, definem microempresa

e empresa de pequeno porte como aquelas corn receita bruta anual ate
R$720.000,00, estando sujeitas ao recolhimento de valores fixos do ICMS
que variam de R$20,00 a R$735,00, conforme o faturamento.

2.4 - Justificativas das propostas de alteraçao da lei do Micro Geraes
Este relator reconhece a proteção da economia mineira como principio

major que balizou as alteraçOes do Programa Micro Geraes, estabelecidas
pela Lei n° 13.347 de 1999, e pelo Decreto n° 40.987, de 2000.

Não obstante estar correto o principio, a forma adotada não foi a mais
adequada. Sern düvida, era imperioso estabelecer urn prazo de adaptaçao
para as empresas, sobretudo para aquelas que, para sobreviver, são
obrigadas aadquirir matéria-prima fora do Estado, notadamente as situadas
nas regiöes fronteiriças do Estado.

Se houvese maior gradualismona aplicaçao dessas novas regras, corn
prazos de adaptão e enquadrarnento no programa,bern como avaliaçao
prévia do perfil e diagnostico das atividades econOmicas desenvolvidas pelas
micro e pequenas empresas do Estado, nurn trabaiho conjunto corn a
Secretaria de Estado de IndUstria e Comércio, o Instituto de Desenvolvimento
Industrial - INDI -, o Banco de Desen'.'ôlvimento de Minas Gerais e outros
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orgãos de fornento as atividades econômicas do Estado, sem dUvida, a
forma de alteração alcançaria resultados mais positivos, sem agravar a
situação das ernpresas que compram fora do Estado, pela inexistência de
similar dentro do Estado.

Haveria, assim, condiçoes positivas de rnaior crescirnento da indUstria para
que esta pudesse arnpliar o seu parque de produção, passando a fabricar, no
Estado, as necessãrias matérias-primas destinadas a suprir os estoques das
micro e pequenas empresas nos diversas setores da atividade econômica.

Assirn, sern a pesada taxaçao que ocorre atualmente sobre as
microempresas, haverá estirnulo para que as micro e pequenas empresas
saiam da informalidade, ampliando a base da arrecadaçao tributária,
evitando-se a sonegação e a relocalizaçao de empresas em Estados
lirnItrofes que oferecem meihor tratamento fiscal e tributàrio para as micro e
pequenas empresas.

Vale dizer: urge adotar rnedidas destinadas a conter a evasão de empresas
para Estados limitrofes e evitar a sonegacão.

Apôs audiências pUblicas na Capital e no interior, este relator apresenta as
seguintes propostas de alteraçoes e aperfeiçoamento do Programa Micro
Geraes, justificando-as rnotivadamente, para adequado exarne da Secretaria
de Estado da Fazenda. Compete a esse Orgão ajustar todas as propostas de
mudança da legislação tributãria (que impliquern reducao de carga tributária)
a Lei Complementar n° ioi, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal, sobretudo quanto ao art. 14, inciso II, que preve a necessidade de
recornposição da receita e da base tributãria todas as vezes que houver uma
lei estadual estabelecendo redução de aliquota ou de carga tributéria.

2.4.1 - Eliminaçao do diferencial de alIquota-Aquisiçao de produtos sern
similar no Estado-Concessão de redutor

A cobranca do diferencial de aliquota nas aquisiçoes fora do Estado deve
ser eliminada, alterando-se o art. 6° do Decreto n o 40.987, de 2000, que
regulamentou a atual versão do Programa Micro Geraes.

Exemplificando: corn a edição da nova lei do Micro Geraes, a empresa que
somente efetua compras fora do Estado, de urn modo geral, tern urn aurnento
de carga tributãria de ate 126,19%, em cornparação corn a lel anterior. A
empresa que efetua compra sornente dentro do Estado tern urn beneficio de
16,67% de reduçao da carga tributãria em relacão a lei anterior.

Não obstante a preocupação do Estado em aumentar a producao industrial
mineira e estirnular a instalaçao de novas empresas em Minas, observe-se
que nosso parque industrial ainda é insuficiente para suprir a rnicroempresa

• que necessita cornprar fora do Estado, porque não tern ainda produto similar
fabricado em Minas.

Alternativarnente, na impossibilidade de se eliminar, pura e sirnplesmente,



a cobrança do diferencial de aliquota, esta Comissäo Especial propöe a
concessão de urn redutor de ate 2/3 do diferencial de aliquota, em beneficio
das emprèsas que optaram pelo Micro Geraes e adquiram fora do Estado
matéria-prima ou mercadoria.

2.4.2 - Eliminação da burocracia e simpliflcaçào no càlculo do imposto
Observe-se que o tratamento juridico diferenciado dispensado as

microempresas, corn a simplificacao, eliminação ou redução de suas
obrigaçöes tributárias e creditIcias, decorre de mandamento constitucional,
segundo o disposto no art. 179 da Constituição Federal e no art. 233, § 1°, da
Constituição Estadual.

A norma constitucional é superior as leis ordinárias e aos decretos
normativos estaduais, pelo que se torna imperioso, alérn das alteracöes a
serem introduzidas no campo tributário, simplificar as obrigaçôes fiscais, bern
como a forma de apuracão do ICMS, eliminando-se a apuracão sobre cada
nota fiscal de compra, separadamente, podendo ser implantada nota fiscal
global diana para as microempresas.

Pelo que esta Comissão Especial pOde concluir nas audiéncias publicas
corn representantes das classes empresaniais, auscultando e ouvindo micro e
pequenos empresários do interior, a burocracia e as regras mais complicadas
de apuracâo do ICMS pelas empresas que optaram pelo Micro Geraes
demandam major gasto corn contadores e a aquisição dos documentos
fiscais.

Por isso, deve ser eliminada a exigência de manutenção dos livros de
Fegistro de saidas, de registro deapuração do ICMS, de registro de termos
de ocorrências, de controle da prod ucao e do estoque, podendo ser mantido,
apenas e tão-somente, o Registro de Entradas e o Registro de lnventãrios
para as microempresaS e as empresas de pequeno porte que optaram pelo
Programa Micro Geraes.

Por outro lado, as microempresas devem ser desobnigadas de entregar o
docurnento DAPI II, devendo entregar apenas os formulérios DAMEF e Valor
Adicior 'ado Fisal - VAF.

O DAPI Ill, a ser entregue pela empresa de pequeno porte, deve ser
simplifiado, urna vez que possui 7 campos e 63 informaçOes. Deve ser,
ainda, inseridô no rograma oficial daSecretaria de Estado da Fazenda, e
näo nos programas fisdais, devendo ser estabelecido o dia 20 para sua
entréga, sem escala de inscnição, both periddicidadetnimestral, simplificando,
efetivamente, a apuracäo e viabilizardo d trabaiho dos escnitônios de
coritábilidade.

• Visando cumprir o tratariento simplificado e favorecido previsto no texto
constitucional, é, tambérn, oportuna a adoção de medida visando desobnigar
as micro e pequenas empresas corn faturamento bruto anual de ate
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R$120.000,00 de utilizar o Emissor de Cupom Fiscal-ECP, o que onera
demasiadamente as empresas, permanecendo apenas a obrigatoriedade de
emissão de nota fiscal.

2.4.3 -Extensão dos mesmos beneficios e incentivos fiscais das EPPs para
as microempresas

As microempresas devem ter os mesmos incentivos fiscais das EPPs,
notadamente abatimentos mensais do ICMS devido no peniodo, em
percentuais que variam de 25% a 100%, quanto aos investimentos
relacionados a estimulo ao emprego, capacitação gerencial e profissional e
novas tecnologias.

2.4.4 - Diminuição do percentual sobre valor agregado
Esta Comissão também considera oportuna a reducão dos percentuais

sobre o valor agregado, a que se refere a Lei n° 13.437, regulamentada pelo
Decreto n° 40.987, de 2000, em face do acréscimo de tais percentuais ao
diferencial de aliquota resultante das compras efetuadas fora do Estado pelas
empresas de pequeno porte, o que eleva substancialmente a carga tributãnia,
sobretudo se for considera a real estrutura de custos das ernpresas de
pequeno porte. Dal, para fins de apuração do imposto a pagar, deve ser
adotado o cniténio do limite do faturamento, e não a incidência de pencentuais
sobre o valor agregado.

Por outno lado, deve ser revista a fixaçäo de margens de lucro, em razão de
fatores como a globalizacao da economia e a competitividade,
recomendando-se a tributação pelos valores das vendas reais e aos precos
efetivarnente praticados.

2.4.5 - Absorçao do ICMS pelo SIMPLES federal para as faixas menores
Sugere-se, ainda, para as primeiras faixas de faturamento bruto anual das

MEs e EPPs a celebração de convênio entre o Governo Estadual e a União,
visando absorver o ICMS no SIMPLES federal, criado pela Lei n o 9.317, de
1996. Tal medida dispensaria as pequenas e microempresas mineiras, além
do recolhirnento de 12 tnibutos cornpulsónios - impostos e contribuiçöes -, do
recoihimento do CMS, desde que seja formalizado convênio. Para
resguardar Os interesses da Fazenda POblica Estadual, o termo do convênio
poderia estabelecer restriçoes, vedando a participacão de pessoa junidica
que possua estabelecimento em mais de uma unidade fedenada e pessoa
juridica que exerça atividade de transporte interestadual ou intermunicipal.

A absorcao do ICMS pelo SIMPLES federal, na forma a ser definida em
convénio entne União e Estado, sem dOvida proporciona sisterna tributàrio
simplificado e favorecido pana as pequenas e micnoempresas, conforme
pneconizado no art. 179 da Constituiçäo Federal.

2.4.6 - Ampliaçao da faixa de faturamento para fins de enquadramento das
microempnesas e empnesas de pequeno porte! flexibilidade
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A exemplo do Estatuto Federal das Micro e Pequenas Empresas,

aprovado pela Lei Federal n° 9.841, de 1999, devem ser ampliadas as faixas
de enquadramento, passando a ser considerada microempresa a pessoa
juridica ou firma individual corn receita bruta anual acumulada igual ou inferior
a R$244.000,00.

A empresa de pequeno porte serã aquela corn receita bruta anual
acurnulada superior a R$244.000,00 e igual ou inferior a R$1.200.000,00.

A receita bruta apurada para enquadramento ou mudança de faixa deve
ser, efetivamente, aquela obtida pelo contribuinte, exclusivamente corn base
na saIda dos produtos, nao sendo considerado o custo das mercadorias
vendidas, acrescido das despesas e da margem de lucro liquido estabelecida
pela autoridade fazendária.

Deve ser introduzida regra permitindo opcão pelo Programa Micro Geraes a
qualquer tempo, ainda que dentro do prôprio exercicio financeiro,
prevalecendo os berieficios a partir do mês subsequente ao do requerimento
de opção, sendo que a mesmo deve valer para reopção ou
desenquadramento das empresas do Programa.

Assegurar a microempresa que ultrapassar o lirnite da faixa de
enquadramento a permanéncia corno microempresa ate a fim do exercIcio
financeiro, passando a categoria de empresa de pequeno porte no exercicia
seguinte, sem penalidade do recolhimento atrasado do imposto como EPP.

Corn essa alteraçao e major flexibilidade nas alteraçOes de faixas de
enquadrarnento, as MEs poderão se enquadrar como EPP quando
necessitarem transferir crédito do ICMS.

2.4.7 - Reducao de multas e eliminaçao da taxa SELIC coma Indice de
correçäo dos débitos tributários

Os elevados valores das multas atualmente praticados pelo Prograrna
Micro Geraes devem ser revistos, corn recomendada urgência, eliminando a
inaceitãvel percentual de 200%, sabendo-se que o prôprio art. 56 da Lei n°
6.763, na redação dada pela Lei n° 12.729, prevé percentuais de multas que
variam de 12% a 50%.

A taxa denominada Sistema Especial de Liquidaçao e Custódia, SELIC,
instituida não por lei, rnas pelas Circulares do Banco Central n°s 2.868/99 e
2.900/99, tern sido utilizada indevidamente coma indice de correção
monetãria para a correção dos débitos tributários, a que tern ocasionado uma
situaçao insustentável, sobretudo para as pequenas e microempresas
inadimplentes que desejam quitar seus créditos corn -a Fazenda PUblica
Estadual.

SELIC foi considerada ilegal e inconstitucional para fins de Indice
corrtivo'dos débitos fiscais, consoante decisão do Superior Tribunal de
Justiça no Recursd Especial n o 193.453/SC, sendo relator o Ministro
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Domingos Franciulli, que concluiu que a referida taxa não mede o custo
do dinheiro ou a nivel da inflaçao, mas apenas a liquidez dos recursos que
transitarn pelo mercado financeiro.

Não se pode, por uma simples circular expedida por agente administrativo,
exercer cornpetência tributária impositiva, passando a aplicã-la nos débitos
tributãrios, sern uma norma legal explicita, a que viola o princIpia
constitucional da legalidade (art. 37, "caput', da Constituicao Federal).

Assim, irnpöe-se a elirninacão da taxa SELIC como indice de correcão dos
débitos tributários, substituindo-a pela TJLP, pelo INPC ou IGP-Dl, que, allés,
serve para corrigir as prôprios valores expressos na lei do Programa Micro
Geraes, conforme a art. 27 da Lei n° 13.437, de 1999. Corn isso, a prôpria
Fazenda PUblica Estadual podera diminuir o perfil da divida ativa estadual,
atualmente de cerca de R$6.000.900.000,00, permitindo maior flexibilidade
para que as micro e pequenas empresas acertem seus débitos, livres da
indigitada taxa SELIC.

3 - Conclusao
Diante do exposta e de tudo mais que consta na ampla documentação

coligida pela Comissão Especial, que integra as autos da Cornissão, esta
Comissão Especial conclui pelo encaminhamento de cOpia deste relatôrio a
Secretaria de Estado da Fazenda, proponda a adaçao das seguintes
medidas, que deverão constar em projeto de Iei a ser encarninhado a esta
Casa pelo Gavernadar do Estada, alterando a Lei n° 13.437 e, par
canseguinte, a Decreta n° 40.987, de 2000, que a regulamentou:

- eliminaçao da cobranca do diferencial de aliquota para as empresas
optantes do Micra Geraes que adquirem produtas fara do Estado;

II - concessão de redutar de ate dais terços da diferencial da alIquota
exigida das empresas aptantes do Micra Geraes que adquirem pradutos fara
do Estado de Minas Gerais;

Ill - simplificaçao do calculo e da apuracão do impasto das micraempresas
e empresas de pequena porte, carnpreendendo:

- regra estabelecendo emissào de nata fiscal global diana pelas
micraempresas;

- eliminaçaa da exigéncia de livras fiscais paras as micro e pequenas
empresas, mantendo-se apenas as livros de Registro de Entradas e Registra
de Inventanias;

- eliminaçao da exigéncia de entrega do DAP II pela micraempresa;
- simplificaçao do formulánio DAP Ill a ser entregue pela ernpresa de

pequeno porte, cam fixacao de periodicidade trimestral para sua entrega, no
dia 20 do més que coincidir cam a término do trirnestre, para todas as
empresas, indistintamente, sem escala de inscriçãa;

- eliminaçaa da exigência de Emissor de Cupam Fiscal-ECP- para as
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empresas corn receita bruta anual de ate R$ 120.000,00;

IV -. extensão as microempresas dos mesmos beneficios e incentivos
fiscats concedidos as empresas de pequeno porte, quanto aos abatimentos
no valor do ICMS devido, em percentuais que variarn de 25% a 100%, caso
invistam na politica de estimulo ao emprego, de capacitacao gerencial e
profissional e que facam investimentos em novas tecnoiogias, conforme
previsto no Capitulo X da Lei n° 13.437, de 1999;

V - a reduçao da carga tributária das empresas de pequeno porte,
passando a ser adotado exclusivamente o lirnite de faturamento, e não a
incidência dos percentuais sobre o valor agregado;

VI - inclusão do ICMS no sistema Simples federal, criado pela Lei Federal
n° 9.317, de 1996, mediante celebr-açao de convênio corn a União, para as
microempresas mineiras corn menor faturamento bruto anual;

VII - ampiiaçao das faixas de enquadramento para ate R$244.000,00 de
receita bruta anuai, para fins de conceituaçao de microempresa, e de ate
R$1.200.000,00 para fins de conceituaçao das empresas de pequeno porte,
nos moldes do Estatuto Federal das Micro-e Pequenas Empresas, instituido
pela Lei n. 9841, de 1999, bern como flexibilizacao para fins de
enquadramento e desenquadramento, permitindo a opçao a qualquer tempo,
sem cobrança do saldo devedor apurado em funçao de enquadramek
anterior;

VIII - redução das multas do programa Micro Geraes, uniformizando-as
corn as muitas ja previstas na consoiidaçäo da Iegislação tributária do
Estado, especificamente definidas no art. 56 da Lei n° 6.763, na redação
dada pela Lei n° 12.729;

IX - eliminação da taxa SELIC como indice de correção dos débitos
tributários das microempresas e das empresas de pequeno porte,
substituindo-a por indices aceitáveis no ordenamento juridico e legal, tais
como TJLP, IGP e INPC;

Copias deste relatôrio deverão ser enviadas a Secretaria de Estado de
Indüstria e Comércio, bern como as entidades representativas das classes
empresariais do Estado.

Sala das Comissöes, 26 de Outubro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Bilac Pinto, relator - Geraldo Rezende - Dalmo

Ribeiro Silva.
- Publiqüe-se paraos fins do parágrafo Unico do art. 114 do Regimento

Interno.
Despacho de Requerimentos

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros
em que solicitam a realizaçäo de reunião especial em comernoraçao aos 250
anos de fundacao do SeminárioNossa Sénhora da Boa Morte, de Mariana. A
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Presidéncia defere o requerimento, nos termos do inciso XXI do art. 232
do Regirnento Interno, e oportunarnente fixará a data.

Encerrarnento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 6, as 20
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO FUNDO SOMMA
As dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil, comparecern na Sala

das ComissOes Os Deputados Rêmoio Aloise, João Paulo, Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Ivo José, por indicação da Lideranca do
PT) e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presenca do Deputado Antonio JUlio. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Rémolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Adelrno Carneiro Leão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, informa que a reunião
se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. A seguir, o
Presidente passa a leitura da seguinte correspondéncia: atestado medico
expedido pelo Sr. Bráulio Mussi Oliviera justificando a auséncia do Sr.
Sebastião dos Reis Batista, intimado a comparecer em reunião da comissão;
copias de decretos municipais de Coqueiral encaminhadas pela Prefeitura
desse municipio para complementação de informaçOes prestadas a
cornissão; denUncias encaminhads pela Câmara Municipal de Frutal
solicitando a Comissão que a cidade de Frutal seja incluida no rol dos
municipios que estão sendo investigados para a execução do Projeto
Somma. Em seguida, o Presidente passa a direçao dos trabalhos ao
Deputado Luiz Fernando Faria. São aprovados requerimentos do Deputado
Rêmoio Aloise (5) solicitando que sejarn intimados para comparecerem a
reunião da Comissão o Presidente e os engenheiros responsaveis pela
empresa contratada para execuçao das obras corn recursos do Fundo
Somma no Municipio de Frutal; o Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereadores da
Cãmara Municipal de Patrocinio; o Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereadores da
Cãmara Municipal de Frutal; o Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereadores da
Càmara Municipal de Itajubá; o Presidente da Construtora Leão & Leão Ltda.,
responsável pela execucão de obras no Municipio de São Sebastião do
Paraiso; e seja intimada a construtora acima referida a enviar, no prazo de
dez dias, cópia de todos os contratos corn a Prefeitura de São Sebastião do
Paraiso, especificando a situacão atual de cada urn, data de recebimento e
agëncia bancaria de todos os pagamentos recebidos. Ato continuo, 0
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Deputado Rémolo Aloise retoma a direção dos trabaihos e cornunica que
fica reiterada a intimação feita anteriormente ao Sr Sebastião dos Reis
Batista, diretor do Micro Empresa-ME, e ao Sr. Mauro José Oliveira, Diretor
da Construmil - Construtora e Terraplanagem Ltda., responsáveis pelas obras
do Projeto Somma no MunicIpio de Unal. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prôxima reunião ordinâria, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabaihos.

Sala das Comissoes, 10 de novembro de 2000.
Rémolo Aloise, Presidente - Luiz Fernando Faria - Mauro Lobo - João

Paulo.
ATA DA 44 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As qtinze horas e quinze minutos do dia dezoito de OUIUhrO de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Cabo Morals, Maria José
Haueisen e Adelino de Carvaiho, niembros da supracitada Comissão.
Registra-se a presenca do Deputado Fábio Avelar. Havendo nürnero
regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
dispensa a !eitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente comunica o recebirnento
de ofIcios da Sra. Zuleika S. C. Torquetti, Gerente da Divisão de Indüstria
Quirnica e AlimentIcia da FEAM, que encarninha resposta ao Requerimento
n° 1.437/2000, que trata da poluição causada pelo Curturne Alves Corrêa
Ltda., de Curvelo; do Sr. José Coelho JUnior, do Diretório do PPB de Minas
Novas, que soticita a nomeaçao de uma comissão especial para resolver os
problernas referentes a preservaçäo de rios da regiao; do Sr. Paulo Gontijo,
que encaminha o Projeto São Francisco. 0 Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa a 2a Parte da
Ordem' do Dia, corn a discussão e votacão de proposicOes sujeitas a
apreciacãodo Plenário. Corn a paiavra, a Deputada Maria José Haueisen,
relatora do Projeto de Lei n° 645/99 no 2° turno, ernite parecer que conclui
pela aprovaçao da matéria na forma do vencido no 10 turno corn as Emendas
n°s 1 a 10. Subrnetido a discussão e votacao, é aprovado o parecer. Passa-
se a discussão e votação de proposiçOes que dispensam a apreciação do
Plenário. 0 Presidente submete, a discussão e votaçao, em turno Unico, o
Prbjeto de Lei n° 910/2000 (relator: Deputado Carlos- Pimenta), que é
aprovado Ato continuo, submete a votação os Requerimentos n°s 1.611 e
1.619,-que são aprovados, cada urn por sua vez. Na 3a Fase da Ordem do

-Dia, éVotado e aprovado requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, em
què solicità a realização de audiência pUblica para debater, corn convidados,
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o Projeto de Lel n o 1.052/2000. Cumpridà a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a proxima reunião ordinéria, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Adelino de Carvalho - Ivo José.

ATA DA 53 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João Paulo, Bené
Guedes e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Mauri Tories, por
indicacão da Liderança do PSDB), membros da supracitada Coniissão.
Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerirnento do Deputado
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente comunica o recebimento de ofIcio da Sra. Mirian Garcia Westin
Resende, Vereadora a Cãmara Municipal de Machado, por meio do qual
convida o Presidente da Comissão para a audiência pUblica regional sobre
defesa do consumidor, a realizar-se em 21/10/2000. ApOs, o Presidente tece
consideraçoes relativas ao evento. Passa-se a discussão e votacão de
proposiOes da Cornissão. Corn a palavra, o Deputado Ailton Vileta procede a
leitura de requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita seja
realizada audiência pUblica para se debater, corn representantes de
entidades civis, a venda de titulos de capitalização no rnercado de Minas
Gerais. Submetido a votaçao, e o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares,
convoca os membros da Comissão para a proxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
-João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Elaine Matozinhos - Bené

Guedes.
.ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PR0P0SIçA0 DE LEI N° 14.582
As dezesseis horas do dia vinte e quatro de outubro de dois rnil,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Luiz Menezes, Luiz
Tadeu Leite, Maria José Haueisen e Nivaldo Andrade, mernbros da
,supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc",
-, Deputado Luiz Menezes, declara aberta a reunião e informa que não ha ata a
ser lida, 01 se tratar da primeira reunião da Cornissão, se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e designar o realtor. 0 Presidente determina
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a assessoria que proceda a distribuicão das cédulas de votaçao e solicita
ao Deputado Luiz Tadeu Leite que atue corno escrutinador. Verificadas as
cédulas, são eleitos para Presiderite e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Nivaldo Andrade e Luiz Tadeu Leite corn quatro votos cada. Após
ser empossado corrio Presidente, o Deputado Nivado Andrade agradece a
confiança nele depositada , empossa o Vice-Presidente, Deputado Luiz
Tadeu Leite, e designa corno relatora da matéria a Deputada Maria José
Haueisen. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
prOxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - Marcia Kangussu - Rogerio Correia.

ATA DA 46 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mu, comparecem na
Sala das ComissOes as Deputados Sebastião Costa, AntOnio Carlos Andrada
e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Edson Rezende. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Presidente
comunica que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva foi designado para relatar as
Projetos de Lei n°s 945 e 1.170/2000. Esgotada a matéria destinada a ia
Parte da reunião, a Presidente passa a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposicoes sujeitas a
apreciação do Plenário. 0 Deputado Antonio Carlos Andrada, relator do
Projeto de Lei n° 990/2000, emite parecer pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça. Submetido a
discussão e votação, e aprovado o parecer. A seguir, o Presidente passa a 2a

Fase, compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes sujeitas a
deliberaçao da Cornissão e submete a discussão e votaçao, sendo aprovado,
a Projeto de Lei n° 1.169/2000 (relator: Deputado Eduardo Brandão). 0
Presidente submeté, ainda a votaçao, sendo aprovado, a Requerimento n°
1.71 3/2000:0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva registra a presença do Sr. José
Rorialdo, Presidente da APPMG, e solicita também, seja registrado a
brilhahte trabalho déserivolvido pelo Sr. Murilio Hingel a frente da Secretaria
de Estado dá Edücacao. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia

'agrádece a presença dos parlamentares, convocaos membros da Comissão
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para a praxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton -

Paulo Piau.
ATA DA 49 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PU B LICA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho PatrUs, Arlen Santiago, Chico Rafael,
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovacao de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada par aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. A Presidéncia informa aos membros da Comissão a recebimento das
seguintes proposiçOes, bern coma as relatores aos quais foram distrubuldas:
Projeto de Lei Complementar n° 21/99, do Governador do Estado, ao
Deputado Doutor Viana; Projeto de Lei n° 998/2000, do Deputado Doutor
Viana, ao Deputado Agostinho Patrüs, ambos no 2° turno. Passa-se
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sabre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenaria. 0 Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, ao passar a Presidéncia da Comissão ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, apresenta requerimento solicitando que seja
retirado de pauta a Projeto de Lei n° 1.106/2000, no 10 turno, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Colocado em votação, é a requerimento aprovado. 0
Deputada Jorge Eduardo de Oliveira retoma a Presidéncia e informa que
continua em discussão, no 1° turna, a Projeto de Lei n° 951/2000, do
Deputado João Leite, que na ültima reunião recebeu do relator, Deputado
Doutor Viana, parecer pela aprovação na forma proposta. 0 Deputado
Sargento Rodrigues solicita a palavra e apresenta proposta de emenda ao
parecer do relator. 0 parecer, salvo proposta de emenda, e colocado em
votaçao e aprovado. Em seguida, e colocada em votacão e aprovada a
praposta de emenda apresentada. 0 Deputado Doutor Viana, relator da
matéria, concordando corn a alteração do parecer, elabora sua nova redação,
que conclui pela aprovação do projeto corn a Emenda n o 1. 0 Deputado
Sebastuão Navarro Vieira, relator, no 1° turno, do Prajeto de Lei
Complementar n° 28/2000, do Procurador-Geral de Justiça, profere parecer
mediante a qual conclui pela aprovação da proposição corn as Emendas n°s
1, 2, 13 e 15, da Comissão de Justiça e n°s 16 a 25, desta Comissão, e pela

L
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rejeicão das Emendas n°s 3 a 12 e n° 14, da Comissão de Constituiçao e
Justica. Colocado em discussão e votação, e o parecer aprovado. A seguir, o
Deputado Doutor Viana, relator, no 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.140, do
Deputado Sargento Rodrigues, apresenta parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria na fornia proposta. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissäo para a prôxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 31 deoutubro de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago -

Sargento Rodrigues - José Henrique. 	 -
ATA DA 32 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAAO

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois
mu, comparecern na Sala das Cornissöes Os Deputados Maria Olivia,
Wanderley Avila e Nivaldo Andrade (substituindo este ao Deputado Glycon
Terra Pinto, por indicaçao da Liderança do PPB), membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Nivaldo Andrade, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Prosseguindo, a Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e distribul ao Deputado Nivaldo
Andrade os Projetos de Lei n°s 365/99 e 797/2000 e ao Deputado Wanderley
Avila os Projetos de Lel n°s 1.032 e 1.129/2000. Encerrada a ia Parte dos
trabalhos, passa-se a a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votaçao de pareceres sobre proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votacão, são aprovados Os Pareceres de Redacão
Final dos Projetos de Lei n°s 365/99 e 797/2000 (relator: Deputado Nivaldo
Andrade). Passa-se a 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a
votacão de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das
comissOes. Sumetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres
de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 1.032 e 1.129/2000 (relator:
Deputado Wanderley Avila). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão
para a prôxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis - Maria Olivia.
ATA DA 55 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

cOMuNIcAcA0E0BRAsPUBLIcAs
As quinzê horas do dia vint&e cinco'de outubro de dois mu, comparecern
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na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio, Arlen Santiago e
Ivair Nogueira. Registra-se, tambem, a presenca da Deputada Maria José
Haueisen. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, inforrna que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, bern como obter
esclarecirnentos sobre as irregularidades no funcionamento de telefones
pUbicos. Passa-se a 2a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposiçOes que dispensarn a apreciação do Plenário.
Colocado em discussão e votacao, é aprovado o Projeto de Lei n°
1.174/2000, do Deputado AmbrOsio Pinto, que declara de utilidade püblica 0
Clube de Radiomadores de ltajubã. Colocados em votacão, são aprovados,
cada urn por sua vez, os Requerimentos n°s 1.705/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 1.706/2000, do Deputado Carlos Pirnenta e 1.710, 1.711 e
1.712/2000, desta Comissão. Em seguida, e aprovado o Parecer de Redaçao
Final do Projeto de Lei n° 1.053/2000, do Deputado Luiz Tadeu Leite. Passa-
se a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de
proposiçOes da Comissão. Colocados em votaçao, são aprovados, cada urn
por sua vez, os seguintes requerimentos: da Bancada do PT, solicitando a
realização de audiência pUblica a firn de se debater a acão fiscalizadora da
ANATEL junto as radios comunitérias e as novas concessOes para
funcionamento desses veiculos de cornunicacão; do Deputado Alvaro
Antonio, dois requerimentos, o primeiro solicitando seja encarninhada
correspondência da Associacão Comunitãria de Chonirn de Cima ao Chefe
do DNER-MG, bern corno solicitando visita da referida autoridade a BR 451; e
o segundo, solicitando seja encarninhado ao Ministro dos Transportes, oficio
solicitando providéncias para a pavimentação da BR 451, entre a BR-116 e a
cidade de Peçanha, conforme solicitado pela Associação Comunitãria do
Chonim de Cima. ApOs, são convidados a tomar assento a mesa o Sr.
Ricardo Henrique de Mello Fonseca, Gerente de Vendas da TELEMAR,
clientes dessa ernpresa e Carlos Frederico de Aquino, Coordenador de
Gerencia de Pessoas e Movimento, representando o Sr. Ivan Ribeiro de
Oliveira, Presidente da TELEMAR. Em Seguida, abre-se amplo debate entre
os convidados e os parlamentares.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os rnembros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de outubro de 2000.
Alvaro AntOnio, Presidente - Dinis Pinheiro - Olinto Godinho.
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ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI
N° 14.578

As dezesseis horas do dia trinta e urn de dezernbro de dais mit,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Cristiano Canêdo, Joâo
Paulo e Doutor Viana, membros da supracitada Cornissão. Havendo nümero
regimental, a Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reuniãa e,
atendendo a requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros
da Comissão presentes. Em seguida, a Presidéncia informa que a reunião se
destina a apreciar a parecer do relator, passanda a palavra ao Deputado
Cristiano Canëda, para proceder a leitura de seu parecer. Submetido a
discussãa e votaçao, e aprovado a parecer pela rejeição do Veto Total a
Proposição de Lei n° 14.578. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia
suspende as trabalhos para a Iavratura da ata. Reabertos as trabalhos e
atendendo a requerimento do Deputado Cristiana Canédo, a Presidência
dispensa a leitura da ata, dando-a par aprovada, solicita aos membros da
Comissão que a subscrevam e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Dautor Viana, Presidente - Cristiano Canêdo - Joäo Paulo.
ATA DA 37 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez haras do dia trinta e urn de outubro de dais mit, comparecem na

Sala das ComissOes as Deputados Mauro Lobo, Olinto Godinho, Ragerio
Correia e Paulo Piau (substituindo este ao Deputada Rêmolo Aloise, par
indicaçaa da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissâo.
Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Maura Laba, declara
aberta a reuniãa e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a quat é dada par
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
dá ciência do recebimento da seguinte correspandéncia: oficios dos Srs. José
Augusta Trôpia Reis, Secretária da Fazenda; Mauricia Guedes de Mello,
Secretário de Transpartes e Obras PUblicas; Gilberto Vergne Sabóia,
Secretària da Justiça e de Direitos Humanas; Ricardo Tripoli, Secretário do
Meio Ambierite e Desenvolvirnento Sustentavel; José Menezes Neto, Diretor
do Departamento de Gestão do Fundo Naciorial deAssistência Social;
Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da Caixa Econômica
Federal; Marcelo Pereira Barges, Caordenadar do CAC; Nabor JUnior,
Senador; João Bosco Murta Lages, Presidente da 2a Cämara do Tribunal de
Contas do Estado; Major Marcos Vinicius Sfoggia, do Terceiro Comando
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Aéreo do Rio de Janeiro; Hermenegilda Gildão de Oliveira, Presidente da
Cémara Municipal de Andradina; Milton Tavares Campos, Diretar da
Assessaria EconOmica da Secretaria da Fazenda; Helenice Machada Mendes
Rutkowski, Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda; e a Boletirn
Informativo enviado pelo Tribunal de Contas da União. Em seguida, designa
as .seguintes relatores: Deputado Rogério Correia (Projetas de Lei n°s 1.024
e 1.240/2000); Deputado Marcia Cunha (Projetos de Lei n°s 1.172, 1.215 e
1.216/2000); Deputado Eduardo Hermeto (Prajeto de Lei n° 1.095/2000 e
relator parcial do Projeto de Lei n° 1.216/2000); Deputado Olinto Godinho
(Prajeto de Lei n°1.133/2000); Deputado lrani Barbosa (Projeto de Lei n°
1.236 e relator parcial do Projeta de Lei n° 1.216/2000); Deputado Rémolo
Aloise (Prajetas de Lei n°s 356/99 e 1.046/2000 e relator parcial do Projeta de
Lei n° 1.216/2000); Deputado Mauro Lobo (Prajetos de Lei n°s 1.208 e
1.223/2000 e Projeto de Lei Complementar n° 28/2000). Passa-se a ia Ease
da Ordem do Dia, campreendenda discussão e votação de propasiçöes
sujeitas a apreciação do Plenãrio. São calacadas em votação e aprovados,
cada urn par sua vez, as requerimentos solicitando retirada de pauta dos
Projetos de Lei n°s 806/2000 (Deputado Rogerio Correia) e 1.014/2000
(Deputado Paula Piau). 0 Prajeto de Lei n° 328/99 é redistribuido ao
Deputado Rogerio Correia, que salicita prazo regimental para ernitir seu
parecer sabre essa matéria bern coma sabre a Projeta de Lei n° 901/2000. 0
Projeto de Lei n° 13/99 recebeu, em reuniãa anterior, parecer pela rejeição
(relator: Deputada Mãrcio Cunha). ApOs discussão e votaçao, e a parecer
rejeitado, e a Presidente designa a Deputado Olinto Godinho coma nova
relator, para dar parecer de acorda corn a que a Camissäo decidiu. Logo
depais, são aprovadas, cada urn par sua vez, apos discussãa e votaçãa, as
pareceres sabre as seguintes prajetos: Projeta de Lei Complementar n°
26/2000 - pela aprovacão na forma original ( relator: Deputado Rogeria
Correia); Projeto de Lei n° 22/99 - pela aprovaçao na forrna do Substitutivo n°
1, da Camissão de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia (relator:
Deputado Mauro Labo); Projeta de Lei n° 498/99 - pela aprovação na forma
do Substitutivo n° 2, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
cam as Emendas n°s 2 a 11, da Comissão de Politica Agropecuaria e
Agroindustrial, corn as Emendas n°s 12 e 13, apresentadas, e pela rejeiçãa
da Emenda n° 1 (relator: Deputada Olinto Godinho); Projeto de Lei n° 543/99
- pela aprovação no 2° turna, na forma do Substitutivo n o 1 ao vencido no 10

turno (relator: Deputado Olinto Godinho); Projeto de Lei n o 605/99 - pela
aprovação na forma do Substitutivo n° i, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Rogerio Correia); Prajeto de Lei n° 856/2000 - pela
rejeição (relator: Deputado Olinto Gadinha); Projeto de Lei n° 899/2000 - pela
apravação cam a Emenda n° 1 (relator: Deputado Mauro Lobo); Prajeto deL
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Lei n° 938/2000 - pela aprovação corn a Emenda n° i, da Comissão de
Administraçao PUblica (relator: Deputado Olinto Godinho); Projeto de Lei n°
1.006/2000 - pela aprovacão na forma do Substitutivo n° 1, da Comissäo de
Constituicao e Justica (relator: Deputado Rogério Correia); Projeto de Lei n°
1.075/2000 - pela rejeição (relator: Deputado Ohnto Godinho); Projeto de Lei
n° 1.123/2000 - pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituiçao e Justica. A seguir, o Deputado Mauro Lobo emite parecer de
10 turno ao Projeto de Lei n° 1.208/2000, em que conclui pela aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 epela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituiçao e Justiça. Na fase de discussão o Deputado Paulo Piau solicita
vista do parecer, a qual e concedida pela Presidéncia. Passa-se 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo discussão e votação de proposiçöes da
Comissão. ApOs discussão e votacao, cada urn por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Paulo Piau, solicitando seja convidado
representante da empresa Souza Cruz para prestar esclarecimentos sobre o
Projeto de Lel n° 1.208/2000, da Deputada Elbe Brandao; e do Deputado
Miguel Martini, solicitando seja ouvido o Procurador-Geral da Fazenda
PCiblica Estadual para esciarecer execuçào fiscal contra a Companhia Vale
do Rio Doce; Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
prOxima reunião extraordinária, amanhã, dia 1°/11/2000, as 10h45 mm,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, l°de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rérnolo Aloise - Olinto Godinho - Ivair Nogueira -

Rogerio Correia.

TRAMITAcA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

26/2000
Comissão de Fiscalzaçao Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
De autoria do Deputado Edson Rezende, a proposição em epIgrafe altera a

Lei Complementar n° 33, de 29/6/94, que dispöe sobre a organizaçao do
Tribunal d&Contas e dã oUtras povidências.

Publicado, foi o projeto distribUido preliminarmente a Comissão de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidad€
eiegalidade.

Em seguida, a Comissão déAdministraçao PUblica opinou pela aprovaçao
damatria na forma propósta. 	 *

Vem, agora, o projeto a esta•Comissão para receber parecer quanto a seus
pectos financeiro e orçamentario,emáonformidade corn o art. 102, VII, "d',
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c/co art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentacao
O projeto em pauta visa a modificar a Lei Organica do Tribunal de Contas

do Estado, introduzindo dois paragrafos no art.41, a qual prevé a fixação, por
meio de instrução dessa Corte de Contas, dos elementos que integrarao a
tomada ou prestaçao de contas dos gestores de valores publicos. 0 § 1°
determina a uniformização das orientacOes relativas a prestacão de contas
dos recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorizaçao do Magisterio - FUNDEF -, enquanto a § 2°
estabelece a obrigatoriedade de o Tribunal incluir nas instruçOes, como
elemento integrante da prestação de contas da aplicação dos recursos do
FUNDEF, parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo.

O projeto em questao estã em perfeita consonância corn a legislacao
federal que regulamenta o FUNDEF, materializada na Lei Federal n° 9.424,
de 1996, a qual preve, em seu art.4°, a criacão de conselhos fiscalizadores
do fundo, encarregados do acompanhamento e controle social sobre a
repartição, a transferência e a aplicaçao de seus recursos, no âmbito de cada
esfera federativa. Em seu art. 11, a referida Iei estabelece que os Tribunals
de Contas criarão mecanismos adequados a fiscalização do cumprimento
pleno de seus dispositivos e do disposto no art. 212 da Constituicão da
RepUblica.

Claro está que a inclusão do parecer dos Conselhos como elemento
integrante da prestacao de contas é urn fator de integracão entre o Tribunal
de Contas e Os conselhos de acompanhamento, o que poderá propiciar urn
aprimoramento da fiscalização dos recursos publicos destinados a educação,
sempre escassos em razão do tamanho dos problemas existentes. Na
mesma linha, cabe ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado, quando do
julgamento das contas do Governo relativas aos exercicios de 1998 e 1999,
alertou sobre a necessidade de se dar cumprimento aos dispositivos legais
referentes ao FUNDEF, para apartar da sistemática do caixa ünico a conta de
movimentaçao do Fundo, nos termos da Lei Federal n° 9.424, de 1996.

Ha que se observar, contudo, a necessidade de se garantir aos membros
dos Conselhos o acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira -
SlAFI -, conforme pretendido pelo Projeto de Lei n° 992/2000, do Deputado
Edson Rezende, o qual se encontra em trarnitação nesta Casa. Tal acesso
encontra-se garantido, de forma generica, pela Lei n° 13.496, de 5/4/2000,
que dispOe sobre a implantação do projeto SIAFI - Cidadão. 0 art. 3° da
referida Iei estabelece, "in verbis":

"Art. , 3° - 0 acervo de informaçOesdisponlveis no projeto SIAFI - Cidadão
seraelaborado de acordo corn as seguintes critérios:
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Ill - agrupamento das informaçoes por potiticas setorlais e programas
orçamentários, corn dados sobre:

a) saUde;
b) educaçao;
c) segurança pUblica;
d) esporte, lazer e turismo;
e) participação dos municipios na arrecadaçao do ICMS e do P1;
f) outras areas de interesse da municipalidade".
A proposição em tela, além de propiciar o aperfeiçoamento da fiscalizacao

da aplicação dos recursos destinados ao ensino fundamental, nao traz
impacto financeiro nem orçamentário para o Tesouro Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei

Complementar n° 26/2000 no 10 turno, na forma original.
Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Coréia, relator - Olinto Godinho - Paulo

Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.157/2000

Comissäo de Meio Ambiente e Recursos Naturais
RelatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 1.157/2000
dispoe sobre o Programa Estadual de Incentivo a Piscicultura.

A Comissão de Constituiçao e Justica deixou de apreciar a matéria, em
virtude de requerimento deferido pelo Presidente da Casa, de conformidade
corn o item VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno. Vem, agora,
o projeto a esta Cornissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçao
0 projeto autoriza o Executivo a criar o Programa Estadual de lncentivo a

Piscicultura, corn o objetivo de garantir o controle, a perpetuaçao e a
reposição da ictiofauna estadual, bern como incentivar sua proteçäo e
desenvolvimento sustentável. Visa, também, de forma especifica, a promover
a reproduçao e a criação do surubim em cativeiro para posterior
repovoarnento do rio São Francisco e de outros corpos de água.

As diretrizes de implementaçao e execução do programa incfuem a
indicaçao de areas propicias para instalação de unidades de pesquisa e
desenvolvimento, ,o cadastro dos criadores, o estimulo à1niciativa privada nas
acoes e projetos que integram o programa, o incentivo e a ássistência técnica
para desenvcver a pesquisa sobre a especie, a reproduçao e a criação em
cativeiro Como fontes de financiarnento do programa alem das dotacoes
consignadas no orçamento e dos créditos adicionais, constarn as multas e os
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rnoIurnentos previstos no art. 23 da Lei n° 12.265, de 27/7/96, que dispöe

;obre a politica de proteção a fauna aquática e de desenvolvimento da pesca
da aqUicultura.
A lel da pesca exige, para o exercicio da aqUicultura, ai incluida a

piscicultura, 0 registro do aquicultor e a licença expedida pelo IEF. Cabe ao
poder pUblico fomentar as atividades correlacionadas, inclusive estimular a
implantacão de centros de treinamento e orientação e a criação de estacaes
apropriadas. Ao lEE foram atribuidas competéncias para a gestão e fomento
da piscicultura, para a fiscalizaçao e estimulo a açöes de repovoamento e
para a realizacao de projetos dirigidos a espécies nativas dos rios mineiros.

O projeto de Iei traduz urna inovação ao promover a reproduçao e a criacão
do surubim em cativeiro para posterior repovoamento do rio São Francisco e
de outros corpos de agua. Sabe-se que a bacia hidrografica do São
Francisco vern sofrendo degradacoes mUltiplas, tais como descargas de
esgotos domésticos e industriais, despejos de garimpos, de mineradoras,
desmatarnentos, contaminaçoes por metals pesados, agrotôxicos e
assemelhados. Essas fontes de poluicao impactam negativamente tanto suas
ãguas quanto seus peixes.

Vale ressaltar que, ao longo da bacia, jã foram identificadas cerca de 150
espécies de peixes, entre as quais se destacarn as do tipo migratorio, a
exemplo do surubim. Contudo, muitas espécies de outras bacias ja forarn ai
introduzidas, quando do povoamento de seus reservatôrios e açudes. 0
tucunaré é uma delas. Tais fatores tern causado, corn frequencia,
desequilibrio na preservacão das espécies nativas.

Apesar dos sérios problernas ambientais observados na bacia, constata-se
que algumas areas oferecem boas condiçoes para a pescaria. Outras,
bastante degradadas, poderão ser recuperadas mediante a realizacao de
açOes e programas destinados a promover a meihoria das condiçoes
ambientais da rede hidrica. A proposição em análise visa a propiciar uma
atenção especial cultura do surubim, corn o objetivo de promover 0
desenvolvimento de pesquisas e a adoçao de tecnologias para a criacao da
especie em cativeiro e para repovoarnentos possiveis. E, portanto, uma
iniciativa que deve receber o nosso apolo.

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

1.157/2000 no 1°turno, na forma original.
Sala das ComissOes, 10 de novembro de 2000.
Cabo Morals, Presidente - Ivo José, relator - Adelino de Carvalho.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.215/2000
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

RelatôrioL
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De autoria do Tribunal de Justica do Estado, por intermédlo de seu

Presidente, o projeto de lei em epigrafe reajusta os vencimentos e Os
proventos dos servidores do Poder JudiciArio e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justica concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Posteriormente, a
Comissão de Administraçao PUblica manifestou-se por sua aprovacào na
fornia original.

Agora, vem a matéria a esta Cornissão para ser analisada nos lindes de
sua competência.

Fundamentaçao
A proposiçäo em pauta tern por objetivo reajustar, no percentual de 10%, a

partir de l°/7/2000, os vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciãrio.

Para este exercIcio, ou seja, para a incremento de despesa de julho a
dezembro, o projeto, em seu art. 2°, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar de ate R$26.080.485,00 para o Tribunal de Justiça, de
R$2.145.000,00 para o Tribunal de Alçada e de R$280.000,00 para o
Tribunal de Justiça Militar, totalizando cerca de R$28.500.000,00.

Por outro lado, as mais prevalentes interpretaçoes da Lei de
Responsabilidade Fiscal conduzem ao entendimento de que Os limites de
gasto dos Poderes corn pessoal passam a vigorar a partir do exerciclo de
2001, nâo se aplicando ao ano em curso.

Para a prOximo exercIcio, a aumento salarial não encantra nenhum
impedimenta, vista que, segundo informaçoes do Tribunal de Justiça, a
proposta orçamentãria para 2001 fixa as despesas para a Poder Judiciário já
considerando esse aumento.

Finalmente, entendemos que a proposiçãa é meritória, vista que esses
servidores encontram-se corn seus vencimentos defasados, pals não tern
reajuste ha cinca anos, e que a Executivo ja atualizou as vencimentos de
seus servidores, não havendo como negar a reajuste aos servidores do
Poder Judiciário.

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

1.215/2000 no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 1° de navembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira - Olinto

Godinho - Rogerio Correia. 	 -
PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 328/99

Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, a projeto em tela altera a
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redação do § 1° do art. 10 da Lei n° 6.194, de 26/11/73, que dispöe sobre
a Unidade de Tesouraria e a execucão financeira do Estada e dá outras
providências.

Aprovado no 10 turno, na forma do Substitutivo n° i, retorna a projeto a esta
Cornissão para receber parecer no 2° turno. Segue anexa a redação do
vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentaçãa
A praposiçao em análise tem por objetivo retirar do Sistema de Unidade de

Tesouraria a execucao orçamentária e financeira de recursos dos fundos
estaduals ja criados e daqueles que vierern a ser instituidos e Os recursos
pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental -
FUNDEF.

O Sistema de Unidade de Tesouraria foi concebido para possibilitar a
administração central do Poder Executivo manter a estrito controle da
posição financeira global do Estado e o contrale individualizado da posição
de caixa de cada unidade orçamentaria.

Quanto a arigem, Os recursos que compôem a arrecadação do Estado se
dividem em ordinãrios e vinculados. Os recursos ordinários, por não serem
de terceiros, são contabilizados diretamente na Unidade de Tesouraria -
Conta Unica.

Os recursos vinculados a orgãas, entidades e fundos são contabilizados
nas respectivas contas individuals, que ao final de cada dia tern seus saldos
transferidos para a canta Unica do Estado. Essas transferências são
registradas na Conta de Movimento de Funda de Recursos a Utilizar - FRU -,
que representa as obrigacôes financeiras do Tesauro Estadual para corn
seus órgãos, entidades e fundos.

No final do exercicio de 1999, para cada R$1,00 de obrigaçOes financeiras
que a Tesouro Estadual tinha no FRU, ele dispunha de R$0,11 para saldá-
las. Assim, percebe-se que a conta Unica tern sido financiada par recursas de
terceiros (orgaos, entidades e fundas). Nesse financiamento, as fundas
estaduais tern contribu Ida corn parcela significativa (R$2 18.000.000,00,
aproximadamente, em 31/12/99, de urn total de R$460.000.000,00).
.' Entende esta Comissãa que a Sistema de Unidade de Tesauraria propicia
melhor organizacão financeira e contébil das cantas publicas, bern coma
alivia as pressôes sabre a caixa do Tesouro, evitando a rnanutencãa de
recursos aciasos em detrimento de autras pragramacães mais urgentes. No
entanto, tern prejudicado a realizaçao dos programas concebidos para as
fundos estaduais, que, criadas par leis especificas, carreiam recursos
financeiros para esses pragrarnas.

Para evitar que esses recursos integrem a Caixa Unica do Estado e, assim,
garantir a realização das pragrarnacöes dos fundos estaduais, apresentamas,
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na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 328/99

no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera dispositivo da Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, que dispoe
sobre a Unidade de Tesouraria e a execuçao financeira do Estado e dã
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 2° da Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, alterada pela

Lei n° 11.730, de 30 de novembro de 1994, passa a vigorar corn a seguinte
redaçao:

'Art. 2° - 0 Sistema de Unidade de Tesouraria engloba as receitas, as
despesas e operacoes de crédito legalmente autorizadas.

Paràgrafo Unico - As receitas vinculadas aos fundos estaduais e ao Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF - nao integram o
Sistema de Unidade de Tesouraria.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo efetuará os ajustes no Sistema Integrado de
Administraçao Financeira no prazo de sessenta dias contados da data da
publicaçao desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Correia, relator - Ivair Nogueira - Rémolo

Aloise - Olinto God inho.
Redaçao do Vencido no 1° Turno

PROJ ETO DE LEI N° 328/99
Acrescenta dispositivos a Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, que

dispôe sobre a Unidade de Tesouraria e a execução financeira do Estado e
dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, alterada pela Lei n°

11.730, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 12 e 13, renumerando-se os artigos subseqUentes:

"Art. 12 - Fica institulda reserva técnica financeira na Conta Unica do
Estado, corn percentual a ser definido em decreto pelo Poder Executivo,
sobre os saldos transferidos dos recursos financeiros de órgãos, entidades e
fundos integrantes do Sistema de Unidadede Tesouraria.
- Parágrafo Unico - 0 saldo financeiro da reserva técnica, a que se refere o
"cput" deste artigo, seré disponibilizado no SIAFI para os órgäos, entidades
e fundos qué tiveram seus recursos trànsferidos para a Conta Uriica.
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Art. 13 - Fica o Estado autorizado a repassar as entidades e fundos

integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria a remuneração lIquida
obtida nas aplicaçöes financeiras das disponibilidades de caixa de seus
recursos transferidos a Conta Unica do Estado, de forma proporcional a sua
utilização.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicacao.

Art. 3° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 741/99
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 741/99 cria a Area

de Proteçäo Ambiental - APA Fazenda Capitão Eduardo - e dá outras
providencias.

Aprovada no 1° turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, a proposicao retorna a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos
regimentais. Integra este parecer a redacäo do vencido no 10 turno.

Fundamentação
A criação da Area de Proteçao Ambiental - APA Fazenda Capitao Eduardo
situada no extremo da região Nordeste, objetiva preservar o patrimonio

ambiental de uma area onde se localiza parte de sub-bacias que drenam
para as bacias do rio das Veihas e ribeirão do Onca, sendo a mais
significativa a do córrego Cebola. Por se constituir em urn foco de vários
interesses, a exemplo da expansão urbana e industrial, a região onde se
encontra a fazenda Capitao Eduardo é passivel de sofrer danos ambientais
se não forem tomadas medidas eficientes para protege-la. Por ali ainda flui
urn curso de agua perene corn vida aquatica, além de se encontrarem
diversas nascentes e olhos de agua. A declaração da area coma de proteção
ambiental e urna iniciativa que condiz corn Os objetivos especIficos que a
legislaçao arnbiental define para a proteçào de espacos territoriais corn
atributos arnbientais notãveis ou de relevante interesse pUblico.

Em virtude da lei que se pretende editar, a Poder Executivo estabelecerà
norrnas de USa da APA de acordo corn as condicoes Iocais biologicas,
geolOgicas, urbanisticas, agropastoris, culturais e outras. Assim, ha razães
suficientes para que esta Cornissão reafirme seu apoio a proposição,
conforme parecer emitido no 10 turno.

Conclusäo
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 741/99 no 2°

turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
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Cabo Morals, Presidente - Ivo José, relator - Adelino de Carvaiho.

Redaçào do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 741/99

Cria a Area de Protecão Ambiental - APA Fazenda Capitão Eduardo - e dá
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado do Minas Gerais &';reta:
Art. 1 0 - Fica declarado como Area de Proteçao Ambiental - APA Fazenda

Capitão Eduardo - o terreno que corresponde a urna superficie aproximada
de 260,Oha (duzentos e sessenta hectares), contida na poligonal definida
pelas cood r ;ids UTM 7806-7808 e 616-619, compreendendo seus limites
e confrontaçaes:

a) ao leste, terrenos a margem esquerda do rio das Velhas;
b) ao sul, terrenos ao node do teito da Ferrovia MRS;
c) ao node, terrenos a margem direita do ribeirão do Onça;
d) as demais confrontaçOes definidas petas linhas que unem as

mencionadas coordenadas.
Art. 2° - A APA Fazenda Capitao Eduàrdo destina-se a recuperaçao, a

preservação e a conservação ambiental do terreno mencionado no art. 10 e,
ainda:

- a proteção do ecossistema natural da area;
II - a recomposição da mata citiar e das demais areas de preservacão

•previstas em lel;
Ill - a melhoria das condicöes ambientais para recuperação e protecão da

fauna e da flora local;
IV - a proteção de mananciais e do patrimOnio paisagistico.
Art. 3° - E proibido, na APA mencionada:
I - promover açoes de desmatarnento e degradação ambiental que

descaracterizem os ecossisternas da area;
Ii - realizar obras que impliquern ameaça ao equilibrio ecolôgico ou que

atentem contra os objetivos referidos no art. 2° desta lei.
Art 4° - 0 Estado Se articulará corn o MunicIpio de Belo Horizonte para a

irnplantação e a adrninistração da APA Fazenda Capitão Eduardo.
Paragrafo Unico - Para a gestao da APA Fazenda Capitão Eduardo será

constituldo Orgao colégido composto de representantes do poder publico
- estadual, municipal e de entidades da sociedade civil organizada.

Art. 5°As pessas fisicas ou jurIdicas que desrespeitarem esta lei estaräo
sujeitas a responsabilidades civil e criminal.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor nadata de sua publicaçâo.
'Art. 7° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 795/2000
Comissão de Meio Ambiente e RecursosNaturais -
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Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 795/2000
dispOe sobre o Programa de Regularizacão e Controle das lihas Fluviais e
Lacustres do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposiçâo retorna a
esta Comissão a firn de receber parecer para o 2° turno, nos termos
regimentals. Integra este parecer a redaçâo do vencido no 10 turno.

Fundarnentacão
Na forma aprovada em 1° turno, o projeto de Iei em exame determina,em

seu art. 1°, que as ilhas fluviais e lacustres de dominio do Estado sejam
identificadas, demarcadas, cadastradas e destinadas, preferencialmente, a
proteção dos ecossistemas naturais. Ficou determinado, também, que uma
comissäo técnica multidisciptinar, criada no âmbito do Poder Executivo,
procederá ao levantarnento dos aspectos juridicos e ambientais das areas
referidas.

A iniciativa vem preencher uma lacuna na legislacão quanto ao
cadastramento, identificacao dominial, destinação e regularizacäo da
ocupacão antropica de tais ilhas, ressaltando-se a enfase nos aspectos de
proteçao dos ecossistemas. Reiteramos, assim, o apoio desta Comissão a
matéria, na forma aprovada no 1° turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 795/2000, no 2°

turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissães, 1° de novembro de 2000.
Cabo Morals, Presidente - Adelino de Carvaiho, relator - Ivo José.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEt N° 795/2000

, DispOe sobre as ithas fluviais e lacustres de dominio estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As ilhas fluviais e lacustres de dominio do Estado e as areas de

ilhas que, em parte, sejam de dominio do Estado serão identificadas,
demarcadas, cadastradas e destinadas, preferencialmente, a protecao dos
ecossistemas naturais.

Parágrafo Unico - Comissâo técnica multidisciplinar, criada no âmbito do
Poder Executivo, procedera ao levantamento dos aspectos jurIdicos e
ambientais das ilhas e das areas referidas no "caput".

Art. 2° - As ocupaçOes antrôpicas nas ilhas corn potencial de
aproveitamento socioeconOmico serão regularizadas de acordo corn o
disposto na legistacao de terras devolutas.

Paragrafo ünico - Quando a posse for insusceptivel de regularizacäo, o
Estado deverã promover o reassentamento dos ocupantes não proprietérios
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de imôvel rural ou urbano em terras pUblicas destinadas a reforma agraria
ou em projetos de colonização, preferencialmente na mesma região.

Art. 3° - 0 Estado podera delegar aos municIpios, mediante convenio, o
controle e a exploração das ilhas cam potencial de aproveitamento
socioeconômico.

Art. 4° - Esta lel entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PAR ECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 945/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrio
O projeto de Iei em exame, do Deputado Mãrcio Cunha, altera a Lei n°

13.464, de 12/1/2000, que criou a Fundo Estadual de Recuperaçao do
PatrimOnio HistOrico, Artistico e Arquitetonico - FUNPAT.

Aprovada no 1° turno, na forma original, retorna a proposição a esta
Comissão para receber parecer para a 2° turno, nos termos do art.102, VI,
b", c/co § 2° do art184, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O Projeto de Lei n° 945/2000 propôe alteração no art.13 da Lel n° 13.464,

de 12/1/2000, incluindo urn representante da Secretaria de Estado de
Turismo no grupo coordenador do FUNPAT.

Parece pacifico que a integraçao de acOes que visem a preservação do
patrimônio cultural corn politicas de incentivo ao desenvolvirnento da
exploração turIstica desses bens deva ser uma relação permanente e
necessãria, que passe pelo mUtuo conhecimento e pela cooperação entre as
órgãos publicos responsãveis par essas politicas. Em se tratando de medidas
destinadas a proteger a patrimOnio histôrico e artistico do Estado, essa
integraçao é vital, pois ele e o principal motor do turisrno receptivo mineiro,
corn potencial para tornar-se uma atividade econOmica de grande
envergad ura.

A constituição de grupos interdisciplinares para gerir e supervisionar as
açöes de overno direcionadas a essas atividades favorece a melhor controle
e aproveitamento dos recursos a elas destinados. Dal, a arnpla composicão
do grupo coordenador do FUNPAT, que conta corn colaboradores
provenientes dos vários Orgaos pOblicos que tern, de alguma forma,
identidade corn o setor.

A ausência, na composição atual do grupo coordenador do FUNPAT, de
urn representante da Secretaria de Turismo explica-se, tão-sornente, pelo
fato de que, a época em que a matéria foi aprovada, ainda tramitava nesta
Casa a projeto de criação da referida Secretaria.

Consolidada a implantaçao da SET nada obsta que se corrija a omissão
dando assento no supracitádb grupô a urTrèpresentante par ela indicadó.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 945/2000
no 2° turno, na forma proposta.

Sala das Cornissöes, 1° de novernbro de 2000.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José

Milton - Paulo Piau.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

-0 Sr. Presidente despachou, em 1°/11/2000, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado AntOnio JUlio (3), dando ciéncia a Casa do falecirnento dos

Srs. Marco AntOnio Rodrigues, ocorrido em 24/10/2000, em São Lourenço,
SIlvio Lage Pinto, ocorrido em 22/10/2000, em Bela Horizonte, e Antonio
Eustãquio Guirnarães Pena, ocorrido em 25/10/2000, em Pará de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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0

0
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES, EM 6/11/2000
Presidência do Deputado Ailton Vilela

Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - AmbrOsio
Pinto - Antonio JUlio - Dimas Rodrigues - Ivo José - Luiz Fernando Faria -
Paulo Pettersen - Rémolo Aloise.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - As 2Ohl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniào, por falta de "quorum', e convoca os
Deputados para a reunião extraordinària de amanhã, dia 7, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edicao anterior.).

DESIGNAçA0 DE COMISSOES
- 0 Sr. Presidente designou, na i goa Reuniao Ordinária, a seguinte

comissão:
Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Apurar as Circunstâncias

em que Ocorreu a Demissão do Diretor do Instituto de Pesos e Medidas de
Minas Gerais - IPEM -' Sr. Wilton Braga de Oliveira, doravante Denominada
Comissão Especial do IPEM, constituida a requerimento do Deputado Irani
Barbosa, aprovado em 25/10/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antonio
Andrade; suplente - Deputado Marco Regis; pelo PSDB: efetivo - Deputado
Miguel Martini; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetivo =
Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo
PFL: efetivo - Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Rêmolo
Aloise; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Joäo
Paulo. A Area de Apoio as ComissOes.

ATA DA 115 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 26/10/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Discussão e Votaçao de Pareceres: Pareceres da Comissão
de Justica pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n°
27/2000 e dos Projetos de Lei n°s 211/99 e 1.196/2000; aprovação - Votaçao
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de Requerimentos: Requerimento do Deputado lrani Barbosa; rejeicão -
2a Fase: Discussão e Votacão de Proposicöes: Requerimento do Deputado
Hely Tarquinio; aprovacao - Votação, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituição n° 13/99; requerimento da Deputada Elaine Matozinhos;
aprovacão do requerimento - Chamada para verificação do nUmero
regimental; inexisténcia de "quorum" especial para a votacao de propostas de
emenda a Constituiçao; chamada para recornposição do nUmero regimental;
existência de "quorum" especial para a votaçào de propostas de emenda a
Constituição - Registro de Presença - Votaçao, em 10 turno, da Proposta de
Emenda a .Constituição n o 23/99; votacão nominal da proposta original;
rejeição; votacão nominal do Substitutivo n° 1; aprovaçäo - Votaçäo, em 2°
turno, da Proposta de Emenda a Constituição n o 30/99; votação nominal da
proposta, salvo emenda; aprovacão na forma do vencido em 1° turno;
questão de ordem; leitura e votacâo nominal da Emenda n° 1; aprovação -
Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituição n° 32/2000;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Votaçao, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 29/2000; aprovação na forma do Substitutivo
n° 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11/99;
aprovação na forma do vencido em 10 turno - Votacão, em 2° turno, do
Projeto de LeiComplementar n° 23/2000; votacão nominal do projeto, salvo
emenda; aprovacão na forma do vencido em 1° turno; leitura e votaçao
nominal da Emenda n° 1; aprovacão - Votacão, em 2° turno, do Projeto de Lei
Complementarn° 24/2000; aprovacão - Votaçao, em 2° turno, do Projeto de
Lei n° 513/99; requerimento do Deputado João Paulo; aprovacäo do
requerimento - Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao. n° 1/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussao, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 58/99; encerramento da
discussao; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovacão; votacão
da Emenda n° 1; rejeiçao - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
487/99; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 789/2000;
aprovaçao comas Emendas n°s 1 a 4 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 855/2000; aprovacão na forma do Substitutivo n o 1 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 857/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 893/2000; aprovação na forma
do Substitutivo•n 0 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 943/2000;
aprovaçao corn as Emendas n°s 1 a 3 - Discussão, em 10 turno, dos Projetos
de Lei n°s 958e 984/2000; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 997/2000; apresentacão da Emenda n° 9 e da Submenda n° i a
Emenda n° 7; encerramento da discussäo; encaminhamento do projeto, da
emenda e da subemenda a Comissão de Direitos Humanos - Discussão, em
2° turno, do Projeto de Lei n° 11/99; aprovaçao na forma do vencido em 10
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turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 37/99; encerramento
da discussao; votacão do Substitutivo n° 1; rejeiçäo; votacao do projeto
original; rejeiçäo - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 151/99;
aprovacao na forma do vencido em 10 turno - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 303/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 464/99; apresentação da
Emenda n° 1; encerramento da discussão; votacão do projeto, salvo emenda;
aprovacão; votaçao da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2° turno; do
Projeto de Lel n° 553/99; aprovacão na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 6 10/99; aprovacão na forma do
vencido em 10 turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 645/99;
aprovaçao na forma do vencido em 1° turno, corn as Emendas n°s 1 a 10 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 798/2000; aprovação na forma
do vencido em 1° turno - Questöes de Ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Arnbrôsio Pinto - Amilcar Martins
- AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio JUlio
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pirnenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - 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 - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
TarqUinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo 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 Regis Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade

Olinto Godinto - Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rödrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastiäo Costa Sebastião Navarro Vieirä - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Pesidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniäô. Sob a protecao dè Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da runião anterior. 	 -

laparte
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- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede a leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacäo, a Presidéncia vai
passar a P Fase da 2a Parte da reunião, corn a apreciação de pareceres e
requerimentos.

Discussäo e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Cornissão de Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei Complernentar n° 27/2000, do Deputado
Marcelo Goncalves, que altera a Lei n° 5.406, de 16/12/69. 0 parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não he
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao. Os Deputados que 0
aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se
O projeto.

Parecer da Comissão de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° 211/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que institui os conselhos
cornunitérios de segurança pUblica e dá outras providências. 0 parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° 1.196/2000, do Governador do Estado, que dispOe sobre medida de
segurança para os ex-Governadores do Estado e dã outras providências. 0
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, 0
parecer. Não he oradores inscritos. Encerra-se a discussäo. Em votacao. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que

solicita seja a Cornissão de Fiscalização Financeira ouvida a respeito das
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei Cornplementar n°
17/99. Em votaçâo, 0 requerimento. Os Deputados que o aprovam
Permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se 0
requerimento

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidência

passa a Ease da 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votaçäo da
matéria constante na pauta.

Discussäo e Votaçao de Proposiçoes
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O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Hely

TarqUinio, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que a
Proposta de Emenda a Constituiçao n o 25/99 seja apreciada em Ultimo lugar
entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Votaçao, em 1° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 13/99, do
Deputado João Leite, que acrescenta a Constituiçao do Estado a art. 300 e
suprime o inciso I de seu art. 139. A Comissão Especial opina pela rejeiçâo
da proposta. Vem a Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos,
solicitando o adiamento da votaçao da matéria. Em votaçao, o requerimento.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, solicito ao Sr.
Secretário que proceda a chamada dos Deputados, para verificacão de
"quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 48 Deputados. Não ha

"quorum" para a votaçao de propostas de emenda a Constituicao. A
Presidência, nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao
Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados, para recomposição
de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidelite - Responderam a chamada 54 Deputados, nümero

suficiente para a votação de propostas de emenda a Constituiçao.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidéncia registra a presença, em Plenário, do ex-
Deputado Marcos Helênio.

Votaçao, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 23/99, do
Deputado Rogério Correia, que acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição
do Estado. A Comissão Especial opina pela .aprovação da proposta na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Tendo em vista a aprovaçao de
requerimento do Deputadoivo José, solicitanda a inversãoda preferéncia na
votaçao da matéria, a Presidência vai submeter a votos, em primeiro lugar, a
proposta original. A Presidéncia vai submeter-a matéria a votaçao pelo
processo nominal. Os Deputados que desejarem aprova-la registrarão "sim",
e as que desejarem rejeitá-la registrarao "não". Em votação.

- Procede-se a votaçao norninal'pormeio do paineleletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputadbs; votaram "não" 54

Deputados. Está, portanto, rejeitada a Proposta de Emenda a Constituiçäo n°
23/99 na forma original. A Pr&sidência vai subrieter a votaçào pelo processo
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nominal a Substitutivo n° 1 a Proposta de Emenda a Constituiçäo n°
23/99. Em votaçao.

- Procede-se a votação nominal por melo do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; votou "não" 1 Deputado.

Está, portanto, aprovado a Substitutivo n° 1. Estã, portanto, aprovada, em 10

turno, a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 23/99 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão Especial.

Votacao, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituicãa n° 30/99, do
Deputado Márcio Cunha, que altera a composição do Conselho de Defesa
Social. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1° turno, corn a Ernenda n° 1, que apresenta. Em votacao, a
proposta, salvo emenda. A Presidência vai submeter a matéria a votaçao
pelo processo nominal. Os Deputadas que desejarem aprová-la registrarao
"sim", e as que desejarem rejeitã-la registrarão "não". Em votação.

- Pracede-se a votação nominal par melo do painel eletrônica.
- Votam 'sim" as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinha Silveira - Ailton Vilela - AmbrOsia Pinto -

Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio Julio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUlnio - Ivair Nagueira -
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 Gançalves - Marcia Cunha -
Marcia Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Laba - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Rêmolo Aloise - Ragerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargenta Rodrigues
- Sebastiao Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados; não houve voto contrérto.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 30/99,
salvo emenda.-

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que seja feita

a Ieitura da Emenda n° 1.
O Sr. Presidente - E regimental. Salicito ao Sr. Secretãrio que proceda a

leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretaria - (- Lé:)

"EMENDA N° 1
Acrescente-se a proposiçaa a seguinte art. 2°:



rA
192

'Art. 2° - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publicaçao.'.

Sala das Comissães, 2 de outubro de 2000."
o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.
- Procede-se a votação nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votam sim" as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrosia Pinto -

Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - Antonio JUlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avélar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUInio - lvair Nogueira -
ivo José - João Paulo - JoäO Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Mãrcio Kangussu - Maria José Haueisen Maria
Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

- Vota näo' o seguinte Deputado:
Luiz Menezes.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados; votou "não" 1 Deputado.

Está aprovada a Emenda n° 1. Etã, portanto, aprovada, em 2° turno, a
Proposta de Emenda a Constituiçao n° 30/99 na forma do vencido em: 1°
turno, corn a Emenda n° 1. A Comissäo de Redacao.

Votaçao, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 32/2000,
do Deputado Chico Rafael, que acrescenta parãgrafo Unico ao art. 152 da
Constituição do Estado:

- Procede-se a votação nominal par meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; não hauve voto contrãrio.

Está, portanto, aprovada, em 2° turna, a Proposta de Emenda a Constituição
n° 32/2000 na forma do vencido em 10 turno. A Comissao de Redaçao.

Votação, em 1° , turno, do Prôjeto de Lei Complernentar n° 29/2000, do
Deputado Paulo Piau, que altera dispôsitivos do art. 42 da Lei n° 6.624, de
18/7/75, que dispöe sabre a organizaçäo básica da PMMG. A Comissão de
Justiça conclul pela constitucionalidade do prãjeto na forma do Substitutivo no
1, que apresenta. A Comissão de Administraçao PUblica opina par sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
votação,o Substitutiva n° 1. A Presidéncia•vai submeter a matéria a votacao
pelo processo nominal, nos termos do in6iso I do art. 260, c/c a art: 255, do
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Regimento Interno. Em votação.

- Procede-se a votação nominal par meio do painel eletrOnico.
- Votam sirn as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrosia Pinto -

Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlas Andrada - AntOnio
Genaro - Antonio JUlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canéda - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhas - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fabio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - lvair Nogueira -
Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Marcia Cunha - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Labo
- Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Pastor George - Paulo Pettersen -
ROmolo Aloise - Rogeria Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
savia Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

- Vota em branco a seguinte Deputado:
Marcia Kangussu.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados; houve 1 voto em branco.

Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 1. Esta, portanto, aprovado, em 1°
turno, a Projeto de Lei Complementar n° 29/2000 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Administracao PUblica.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n o ii/99, do
Deputado Mauro Lobo, que acrescenta paragrafo ao art. 152 da Lei n° 869,
de 5/7/1952. A Comissão de Fiscalizacão Financeira perdeu a prazo para
emitir parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputada Rémolo
Aloise opinau pela aprovacãa do projeto na forma do vencido em 1° turno. A
Presidéncia vai submeter a matéria a votaçãa pelo processo nominal, de
canformidade corn a art. 260, I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Em
Votaçao.

- Procede-se a vataçao nominal par meio do painel eletrOnico.
- Votam "sim" as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinha Silveira - Ailton Vilela - AmbrOsia Pinto -

Amilcar Martins AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - Antonio JUlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pirnenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dilzon Mela - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandâa - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandao - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair Nagueira - va José - João
Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu ,Leite - Marcela
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Gonçalves - Mãrcio Cunha - Märcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho
- Pastor George - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise - Rogerio Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sàvio Souza Cruz - Sebastio
Costa - Sebastiao Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; não houve voto contrário.
Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n°
11/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redaçao.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 23/2000, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios operacionais
para o exercicio da competéncia legal do Tribunal de Contas do Estado no
controle do pagamento de contratos administrativos. A Comissão de
Administraçao PUblica opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 10 turno. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, a qual recebeu o n° 1. Nos termos do §
4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será votada
independentemente de parecer, e sua leitura será feita no momento
oportuno. Em votaçâo, o projeto, salvo emenda. A Presidéncia vai submeter a
matéria a votaçao pelo processo nominal, de conformidade corn o art. 260, I,
c/c o art. 255, do Regimento lnterno. Em votação.

- Procede-se a votaçao nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam 'sim" Os seguintes Deputados:
Agostinho Si!veira - Ailton Vilela - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins -

AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio -
Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - 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 Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade
- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldô Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 52 Deputados; não houve voto contrário.
Estã aprovado b projeto, salvo emenda. A Presidência solicita ao Sr.
Secretãrio que procéda a leitura da Emenda n° 1.
'O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) -(- Lê a Emenda n° 1, publicada

naediçao de 19/10/2000.)
O Sr. Presidente - Em otação, a Emerida n° 1:
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- Procede-se a votacão nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam 'sim" os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins -

AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio JUlio - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fãbio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Ivair Nogueira - Ivo 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 Regis - Maria José Haueisen - Maria OlIvia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Rémolo Aloise Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; não houve voto contrãrio.
Está aprovada a Emenda n° 1. Esté, portanto, aprovado, em 2° turno, 0
Projeto de Lei Complementar n° 23/2000 na forma do vencido em 1° turno,
corn a Emenda n° 1. A Comissão de Redaçao.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 24/2000, do
Governador do Estado, que dispOe sobre a manifestaçao, por militar inativo,
de pensamento e opinião. A Comissão de Administração PUblica opina pela
aprovaçao do projeto. Em votação, o projeto. A Presidéncia vai submeter a
matéria a votação, de conformidade corn o art. 260, I, c/c o art. 255, do
Regimento lnterno. Em votaçao.

- Procede-se a votacao nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votam "sim' os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins -

AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fãbio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista
de Oliverra - 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
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nnialdo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Remolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Savio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

OSr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; não houve voto contrário.
Esta aprovado a p rojeto de Lei Complementar n° 24/2000: A Comissão de
Redacao 	 , 	 .
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Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 513/99, dos Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, que dispoe sobre a
fiscalizaçao do envasilhamento, comercializacão e distribuiçao de gas
liquefeito de petrôleo. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto. Vern a Mesa requerimento do Deputado João Paulo,
apoiado pela totalidade dos Lideres com assento nesta Casa, solicitando a
adiamento da votaçäo da matéria. Em votaçao, a requerimento. Os
Deputados que o aprovam permanecam coma se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 1/99, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova redaçao ao art. 69 da
Constituiçao do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovacão da
proposta na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, a proposta. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
proposta a votaçao pelo processo nominal, de conformidade corn o art. 260, I,
c/c a art. 255, do Regimento Interno. Em votaçao.

- Procede-se a votacao nominal pór méio do painel eletrônico.
- Votam sim" as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrosia Pinto -

AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio J011o - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Edüardo
Brandäo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Ivair Nogueira - Ivo José - Joâo
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tàdeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho Pastor George - Rémolo Aloise - Rogério Correia

Ronaldo Canabràva - Sargentb Rodrigues - Sãvio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vièira.

O Sr. Pr'esidénte - Votaram "sim" 51 Deputados; näo houve voto contrário.
Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda a Constituição
n° 1/99 na forma do vencido em 1° turno. AComissão de Redaçao.

Discussäo, em 1° turho, do Projeto de Lei n° 58/99, do Deputado João
Leite, que proibe a armazenamento de rejeitos ou residuos tOxicos au
perigosos no •territorio do Estado. A Comissao dê Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Corhissão de Meio Ambiente opina par sua aprovaçâo na forma do
Substitutivo n° 1, que apréséhta. A' Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovacäo na forma do Substitutivo n° 1, da Cornissão deMeio
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Ambiente, e pela rejeiçao da Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçäo, salvo emenda, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela
aprovacão. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça,
que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeicao.
Os Deputados que a aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.)
Rejeitada. Esta, portanto, aprovado, em 10 turno, a Projeto de Lei n° 58/99 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussâo, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 487/99, do Deputado
Agostinho Silveira, que determina a inclusão da disciplina Formacão de
Condutores de Veiculos nos curriculos do ensino médio. A Comissão de
Justiça conclul pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação
opina par sua rejeicao. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira perdeu 0
prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussäo. Em votaçao, a projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Educaçao.

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 789/2000, do Deputado
Agostinho Silveira, que dispOe sabre a criação do Programa Estadual de
Saüde do Professor da Rede Estadual de Ensino. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto cam as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de SaOde opina par sua aprovação cam as Emendas
n°s 1 e 2, da Cornissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina par sua aprovacão corn as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e as Emendas n°s 3 e 4, que apresenta. Em discussâo, 0 projeto.
Não ha oradores insci-itos. Encerra-se a discussão. Em votaçaa, 0 projeto,
salvo emendas. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 4, que
receberam parecer pela aprovaçào. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. ( Pausa.) Aprovadas. Esta, portanto,
aprovado em 10 turno o Projeto de Lei n° 789/2000 corn as Emendas n°s 1 a
4. A Corn issäo de Saüde.

Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 855/2000, do Deputado Marco
Regis, que dispOe sobre a criaçao da Central de Controle de Preços de
Medicamentos do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justica perdeu 0
prazo para emitir parecer. A Comissäa de Administraçao Püblica opina pela
aprovacao do projeto. na forrna do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina par sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração PUblica. Em discussäo, 0
projeto Não ha oradoresjnscritos. Encera-se a discussão. Em votacão, 0
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Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que
o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 855/2000 na forma do
Substitutivo n° 1. A Cornissäo de Administração PUblica.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 857/2000, do Deputado Marco
Regis, que obriga a rede pUblica de saUde a comprar medicarnentos pelo
norne genérico para seus estoques. A Comissão de Justica perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de SaUde opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n°- 1, que apreserita. A Comissão de Fiscalizacao
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de SaUde. Em discussão, o projeto. Näo he oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votacao, o Substitutivo n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovarn perrnaneçarn como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei n° 857/2000 na forma do Substitutivo n° i. A Comissão de
SaUde.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 893/2000, do Deputado Gil
Pereira, que cria a Campanha Estadual Permanente de Combate a Violência
nas lnstituiçoes de Ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As ComissOes de
Educaçao e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovacão na forma
do Substitutivo n° i, da Comissão de Justica. Em discussão, o projeto. Não
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçào, o Substitutivo n°
1, que recebeu parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que o aprovarn
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 893/2000 na forrna do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Educaçao.

Discussão, em 1°tumno, do Projeto de Lei n° 943/2000, do Deputado Fãbio
Avelar, que estabelece diretrizes para a politica de saneamento básico em
regiOes metropolitanas e dá outras providencias. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto corn as Ernendas n°s 1 a 3, que
apresenta. A Comissão de Saüde opina por sua aprovação corn as Ernendas
n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Justica. A Comissão de
Fiscalizaçäo Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em discussäo, o
projeto. Nào ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o
pràjeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovarn ermaneçam como se
encontram (-'Pausa.) Aprovado. Em votacao, as Ernendas n°s 1 a 3, que
receberan parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que as aprovam
permrçam como se enconfram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
'aSôvado, êfri 10 turno,áProjètode Lei n° 943/2000 corn as Emendasn°s 1 a

3. A Comissão de SaUde.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 958/2000, do Deputado José

Milton, que torna obrigatôria a exibiçao de fume publicitário esclarecerido as
consequências do usc de drogas antes das sessOes principals, em todos os
cinemas de Minas Gerais. A Comissáo de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saüde opina por sua
aprovacão. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votacao. Os Deputados que o aprovarn perrnanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de SaUde.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 984/2000, do Deputado Paulo
Piau, que altera a Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de
Desenvolvirnento de Transportes - FUNTRANS. A Comissäo de Justica
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissäo de Transporte opina
por sua aprovaçao. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçào. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissäo de
Transporte.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 997/2000, do Deputado Anderson Adauto, que cria 0 Fundo
Estadual de Seguranca PUblica e dã outras providências. A Cornissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto
corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Justiça, e corn as Emendas de n°s 2 a
8, queapresenta. A Comissão de Fiscalizaçäo Financeira perdeu prazo para
emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

-Vémâ Mesa:
EMENDA N° 9 AO PROJ ETO DE LEI N° 997/2000

Dé-se ao artigo 1° do projeto a seguinte redaçao:
"Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança PUblica - FESP -,

destinado a:
I - adequaçao, modernizaçao e aquisição de novos equiparnentos de uso

constante dos ôrgáos pUblicos, estaduals e municipais, envolvidos em
atividades de seguranca pUblica;

II - forrnaçäo e capacitacao profissional dos agentes e técnicos de
segurança pUblica;

Ill - informatizaçao dos arquivos e dados da area de segurança publica."
Sala das -Reuniöes, de de 2000.
João Leite
Justificaçao: A concepção de seguranca pUblica tern evoluido no sentido de

tratar da formaçao dos agentes policials e da modernizacão operacional das
unidades, corno elementos centrais da meihoria do serviço prestado a
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populaçao. Assim, consideramos fundamental que urn fundo pUblico
destinado a area de segurança pOblica nao se cinja somente a equipagem
das unidades policiais, mas invista na capacitaçao profissional do elemento
humano e na modernizaçao da atividade, centrada especialmente na
utilizaçäo de recu rsos informatizados.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 7 AO PROJ ETO DE LEI N° 997/2000
Dé-se aos incisos VIII, IX e XII do art. 70 da proposição a seguinte redação:
'VIII - dois representantes escolhidos em reunião lübIica dos conselhos

municipais voltados para a area de segurança pUblica, defesa social e
direitos humanos e que 'ejam integrados paritariamente par representantes
do poder pUblico e da sociedade civil;

IX - dois representantes escolhidos em reunião pOblica das entidades civis
sem fins Iucrativos voltadas para a promoção dos direitos humanos e que
tenham sede e area de atuação no Estado;

XII - urn representante escolhido em reunião pUblica das associacoes
comunitãrias e de moradores, Iegalrnente constituidas, corn sede e area de
atuação no Estado.".

Sala das ReuniOes, de de 2000.
João Leite
Justificaçao: Entendemos importante aprimorar a emenda da Cornissão de

Direitos Humanos, para se explicitar, em cada inciso referente aos
representantes de entidades da sociedade civil, a necessidade de realização
de reünião-pUblica em que se indicaräo as pessoas que as representarâo no
grupo coordenador.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidéncia informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas pelo Deputado
João Leite uma emenda, que recebeu a n° 9, e uma subernenda a Emenda
n° 7,-querecebeu a n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento
Interno, a Presidência encaminha a projeto e as emendas a Comissão de
Direitos Humanos, para parecér.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 11/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui
procedimentos especiais para prevenção e detecçao dos casos de LER. A
Comissão de SaUde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido:em
10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em vataçao. Os Deputados que o aprovam.permaneçarncorno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei n° 11/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Rédação.

Discussão em 2° turno, dá Projeto de Lei n° 37/99, do Deputado Rogerio
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Correia, que dispoe sobre a criaçao de cães no Estado e dá outras
providências. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 0 turno. Em
discussãO, a projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, a Substitutivo n° 1. Os Deputados que a aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votaçao, a projeto na sua
forma original. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Arquive-se a projeto.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 151/99, da Deputada Maria
Olivia, que institui a Programa de Renda Minima para Guarda de Criancas
Abandonadas e dé outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovacão do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, a
projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussãa. Em votaçãa, 0
projeto. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Esté, portanto, aprovado, em 2° turno, a Projeta de Lei n°
151/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 303/99, da Depütada Maria
Olivia, que institui a Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos e dá
outras providencias. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turna. Em discussão, a projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a prajeto. Os
Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Estã, portanto, aprovado, em 2° turna, a Projeta de Lei n° 303/99
na forrna do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeta de Lei n° 464/99, dos Deputados Paula
Piau e Alberta Pinto Coelho, que dispOe sabre a propaganda e a publicidade
promovidas par orgãa publico e entidade sob controle direto ou indireto do
Estado. A Comissão de Administraçäo PUblica opina pela aprovacão do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não h
oradares inscritos.

-Vemà Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 464/99

Dé-se aos § 2° e 3° do art. 5° a seguinte redação:
'Art. 5°-
§ 2° - No prazo de trinta dias a contar da data da solicitaçãa oficial, as

entidades referidas nos incisos Ill a VII do parãgrafo anterior indicaräo seus
representantes

§3° - A funçao de membro da comissão a que se refere a § 1° deste ártigo
sera exercida sem Onus para o Estado, sendo considerada de relevante
I nteresse pOblico.".

Sala das ReuniOes, 17 de juiho de 2000.
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Paulo Piau
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, fol

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Paulo Piau, que recebeu o
n o 1. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será
votada independenternente de parecer, e sua leitura serã feita em momento
oportuno. Em votaço, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a leitura da Emenda n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lé:)
- A Emenda n° 1, ida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente.
O Sr. Presidente - Em votaçao, a Emenda n° 1, sem parecer. Os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 464/99
na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n° 1. A Comissâo de
Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 553/99, do Deputado Sargerito
Rodrigues, que dispöe sobre o •registro e a publicidade dos indices de
violéncia e criminalidade no Estado de Minas Gerais. A Cornissáo de Direitos
Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno.
Em discussão, o projeto. Não ha 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° turno, 0
Projeto de Lei n° 553/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 610/99, do Deputado João
Pinto Ribeiro, que dispOe sobre a impressão, nas embalagens de leite dos
tipos C e 6, do quadro de vacinas infantis obrigatorias. A Comissão de SaUde
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, 0
Projeto de Lei n° 610/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redaçao.

Discussào, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 645/99, do Deputado Fábio
Avelar, que dispOe sobre administraçao, proteçao e conservação das aguas
subterrâneas de dominio do Estado e dá outras providéncias. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 10
turno, corn as Emendas n°s 1 a 10, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em otaçao, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votaão,s Emendasn°s 1 a 10, que
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receberam parecer pela aprovacão. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 2° turno, 0 Projeto de Lei n° 645/99 na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n°s 1 a 10. A Comissão de Redaçäo.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 798/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que estabelece condiçoes para o funcionamento de câmaras de
bronzeamento artificial. A Comissão de SaUde opina pela aprovacäo do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. (- Pausa.)
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçâo, o projeto. Os
Deputados queo aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, -aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n°
798/2000 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

QuestOes de Ordem
O Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre

a reunião, porque não ha "quorum" nem para a discussäo dos projetos em
pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica a impossibilidade de continuarmos
a reuniäo. Antes de encerrá-la, porém, agradece penhoradamente a todos os
Deputados que compareceram a sessao desta manhã, 0 que possibilitou a
votaçao de praticamente todos os projetos que estavam em condicão de
serem votados, ficando apenas Os que se encontram nas comissOes, já
devidamente definidos pelo Colegio de LIderes, que deverão ser votados
também. Após a prôxima semana, quando esses projetos forem avaliados e
analisados nas comissöes de mérito, a Presidéncia espera poder contar
novamente corn a presenca deste nUmero significativo de Deputados no
Plenãrio, como aconteceu hoje, para que possamos dar continuacão a
votação dos projetos.

A Presidencia entende que, corn a aprovação desses projetos e dos outros
que se encontram nas comissOes, o Poder Legislativo do Estado coloca em
ordem novamente todos Os projetos que ficaram para trés e näo foram
votados, em funçao do trabalho desenvolvido pelos parlamentares, de forma
threta ou indireta, no periodo eleitoral.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, nesta oportunidade,
gostaria de registrar o grande empenho de V. Exa. junto ao Colegio de
Lideres. V. Exa. riäo tem absolutamente nada que agradecer a esta Casa.
Nos e que somos muito gratos a V. Exa., pela séria conduçäo, pela
determinaçao e por sua vontade de resgatar todos os legItimos interesses do
povo mineiro. Tenho certeza de que as homenagens devem ser dirigidas a V.
Exa., pela vontade de limpar a pauta, como V. Exa. acaba de dizer.
Parabens, Presidente.

0 Sr. Presidente : A Presidência agradece.
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o Deputado Paulo Pettersen - Quero apenas fazer uma correçao no

que se refere a fala do nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 0 Presidente
fala como se Os Deputados estivessern fazendo favor, permanecendo no
Pienário e votando. V. Exa. sabe que e compromisso não so de V. Exa., mas
de todos nas, o empenho para o born funcionamento desta Casa. Mas V
Exa. esquece que é nossa obrigaçao votar constantemente, colaborando
para o born andarnento das atividades do Poder Leg islativo, que está sob sua
égide. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia deseja esciarecer ao Deputado Paulo
Pettersen que Os projetos que foram votados, assim como as emendas a
Constituiçao, passaram pelo crivo do Coiegio de Lideres, nao so corn relaçao
a quantidade, mas principalmente corn relação a qualidade. A Presidéncia fez
questão de enaltecer o trabaiho dos Deputados, para que fique claro para a
sociedade mineira que estamos conseguindo colocar em dia Os projetos que
nao foram votados em funçäo do trabalho pariamentar legitimo dos
Deputados em suas bases, no perlodo eleitoral.

o Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, no dia 26/6/2000, fiz urn
requerimento a V. Exa. solicitando inforrnaçao sobre o valor recebido pelo
Deputado desta Casa no contracheque, se ha valor extra e se ha diferença
entre Os salários dos parlamentares desta Casa. Ate hoje V. Exa. não se
dignou a me responder. Insisto e gostaria que V. Exa. fixasse uma data para
dar essa resposta, ja que, segundo informaçoes que recebi, ha diferenças
gritantes entre Os salários dos Deputados.

o Sr. Presidente - Como faz corn todos os requerimentos apresentados em
Plenário, a Presidencia encarninhará a resposta a V. Exa. no máximo ate a
prôxima semana.

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçao dos tràaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião ordinãria de logo mais, as 14 horas, corn a
ordern do dia ja pubiicada, e para a reuniãd"extraordinarpa tambem de hoje,
as 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião

ATA DA 44 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia seis de julho de dois mu,

comparecern na Sala das CornissOes os Deputados Edson Rezende,
Cristiano Canêdo, Dimas Rodrigues e Hely TarquInio (substituindo este ao
Deputado Miguel Martini, por indicaçao da Liderança do PSDB), mernbros da
supracitadà Comissâo. Havendo nümero regimental, o Deputado Hely
Tarquinio, no exercIcio da Presidéncia, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçao de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a
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leitura da ata cJ reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Não havendo correspondéncia a ser
ida, o Presidente passa a discussão e votação de proposicOes sujeitas a
apreciacào do Plenãrio e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues, relator do
Projeto de Lei n° 856/2000, no 1° turno, que proceda a leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela rejeição da matéria. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Corn a chegada do Deputado Miguel Martini,
este assume regimentalmente a Presidéncia. A seguir, o Presidente solicita
ao Deputado Edson Rezende que proceda a leitura de seu parecer sobre o
Projeto de Lel n° 857/2000, mediante o qual conclui pela aprovaçãô da
matéria no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido
a discussão e votação, e o parecer aprovado. A Presidéncia passa a
discussão e votacão de proposicöes que dispensam a apreciacão do
Pienario. Submetido a discussão e votaçao, e aprovado, em turno ünico, o
Projeto de Lei n° 557/99 corn a Emenda n° 1, da Comissão de Constituicao e
Justiça (relator: Deputado Dimas Rodrigues). A seguir, o Presidente passa a
votacaO dos Requerirnentos n°s 1.503, 1.506, 1.509, 1.515 e 1.520/2000, Os
quais são aprovados. ApOs, o Presidente submete a discussão e votação Os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 959 e 963/2000, Os
quais são aprovados. Ato contInuo, o Presidente passa a discussão e
votação de proposicôes da Comissão. 0 Deputado Edson Rezende
apresenta requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita
seja realizado debate pUblico para discutir o Projeto de Lei n° 1.105/2000, de
sua autoria, que dispOe sobre a habulitaçao de estabelecirnentos destinados a
produção e a manipulação de alirnentos artesanais. Colocado em votação, é
O requerimento aprovado. Cumprida a finaiidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 19 de outubro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George - Cristiano Canédo - Edson

Rezende.
ATA DA 2 REuNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE MEMBROS DAS
COMISSOES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 -E DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dezessete horas do dia seis de julho de dois mi comparecem na Sala

das Comissöes Os Deputados Marcio Cunha, Mauro Lobo, Irani Barbosa,
Olinto Godinho, Rémolo Aloise, Rogerio Correia e Dimas Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental, 0
Presidente, Deputado Mãrcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subsc
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião
se destina a apreciação da matéria constante na pauta. Passa-se a i Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes
sujeitas a apreciação do Plenãrio. 0 relator do Projeto de Lel n° 1.022/2000,
Deputado Irani Barbosa, emite seu parecer sobre a matéria. Na fase de
discussäo, o Deputado Rogerio Correia apresenta emendas, que são
acatadas pelo relator. Suspende-se a reunião por alguns instantes para a
incorporação das emendas ao parecer, que conclui pela aprovação da
matéria em turno ünico, na forma do Substitutivo n° 1, corn as Emendas n°s
6, 13 e 50; pela rejeição dos § § 30 e 7° do art. 17 do Substitutivo n° 1 e das
Emendas n°s 3, 5, 7, 8, 10 a 12, 16, 17, 19, 21 a 24,28 a 32, 36 a 38, 40 a
44, 46, 47 e 51; pela prejudicialidade do projeto original, dos arts. 34 e 40 do
Substitutivo n° 1 e das Emendas n°s 1, 2, 4, 9, 14, 15, 18, 20, 25 a 27, 33 a
35, 39, 42, 45, 48 e 49. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidênci
agradece a presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correla - Mauro Lobo - Irani Barbosa.

ATA DA 12 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL

As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e trés de agosto de dois
mu, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ivo José, Amilcar
Martins e Luiz Menezes, membros dasupracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Amilcar
Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. Apôs, o Presidente lé a
seguinte correspondéncia: oficios do Sr. Adaiclever Ribeiro Lopes, Chefe de
Gabinete do Secretário da Segurança POblica; do Presidente do Sindicato
dos Trabalhádores násIndUstrias da Construção Pesada de Minas Gerais;
dos Srs. Jafete Abrahão, Diretor-Presidente da BHTRANS; Paulo Rogério
dos Santos., Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Afonso LigOrio
de Faria, Superinténdénte do INSS em Minas Geràis, e Silvio de Carvaiho
Grossi, Presidente em exercicio da Associação Mineira de Municipios,
publicados, réspectivamente, nás ediçoes do "Diário do Legislativo' de
19/8/2000, 15/7/2000, 3/8/2000, 12/8/2000, 11/8/2000 e- 18/8/2000.
Prosseguindo, Iê oficio dé Sra Maria de Lourdes Sales CalvIho, Juizá'io
Trabaiho, encaminhando decião sobre reclamacoes trabaihistas feitas 01
funcionários de bingo. A seguir, a Présidéncia avoca a si a relatoria do
Projeto de Lei n° 1.005/2000; designa o Deputa'dosAmilãar Martins eLuiz
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Menezes, respectivamente, como relatores dos Projetos de Lei n°s 1.046
e 1.044/2000; e redistribui o Projeto de Lei n° 797/2000 ao Deputado Amilcar
Martins. Passa-se 1a Ease da Ordem do Dia, com a discussão e votaçao de
proposiçães sujeitas a apreciação do Plenario da Assembléia. 0 Deputado
Ivo José emite parecer sobre os substitutivos apresentados em Plenário ao
Projeto de Lei n° 12/99., mediante o qual conclui pela aprovacão do
Substitutivo n° 6 e pela rejeiçao das Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de
Constituiçao e Justiça, bern como dos Substitutivos n°s 1 a 5. 0 Deputado
Amilcar Martins solicita vista da matéria, o que é deferido pela Presidéncia.
Na seqUencia, o Deputado Amilcar Martins emite parecer mediante 0 qual
conclui pela aprovacão do Projeto de Lei n° 797/2000 no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votacao, é aprovado o
parecer. Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votaçao de
proposiçöes sujeitas a deliberaçao conclusiva da Comissão. Submetidos a
discussão e votaçao, são aprovados os Projetos de Lei n°s 886/2000 com a
Emenda n o 1 e 1.033/2000 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); 987 e
1.007/2000 (relator: Deputado Luiz Menezes); 988, 995 e 1.028/2000 e
1.031/2000 corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivo José). Apôs,
submetidos a votacao, são aprovados Os Requerimentos n°s 1.538, 1.545,
1.561, 1.562 e 1.579/2000. Passa-se a 3 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação de proposicoes da Comissão. 0 Presidente transfere a
Presidéncia ao Deputado Amilcar Martins e apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados representantes de diversas entidades para
discutirern o Projeto de Lei n° 1.044/2000. Submetido a votação, é aprovado
o requerimento. Reassumindo a Presidéncia, o Deputado Ivo José suspende
a reunião. São reabertos Os trabalhos, corn a presença dos Deputados Ivo
José, Maria Olivia e Luiz Menezes. Submetidos a discussão e votaçao, São
aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 661/99,
873,885, 966, 975, 976, 982, 1.013 e 1.020/2000. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a prôxima reunião extraordinária, a ser realizada
em 24/8/2000, as 9h3Omin, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos

Sala das ConiissOes, 10 de outubro de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Amilcar Martins.
ATA DA 13 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SACJDE

Asonze horas dodia trinta de agosto de dois mu, comparecem na Sala das
Comissoes os Deputados Miguel Martini, Pastor George e Dirnas Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Estã presente, também, 0 Deputado
Joao Leite. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reuniäo
anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a correspondência está de
posse da assessoria e a disposição dos Deputados. A seguir, a Presidéncia
distribui Os Projetos de Lei n°s 1.045/2000 ao Deputado Miguel Martini,
1.101/2000 ao Deputado Dimas Rodrigues, 1.104/2000 ao Deputado Pastor
George e 1.107/2000 ao Deputado Cristiano Canédo. Prosseguindo, o
Presidente passa a discussão e a votação de proposiçOes sujeitas a
apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Cristiano
Canêdo, a Presidéncia redistribui Os Projetos de Lei n°s 610 e 615/99, no 2°
turno, ao Deputado Pastor George e as emendas recebidas em Plenário ao
Projeto de Lei n° 46/99 ao Deputado Dimas Rodrigues. Estando o Deputado
Pastor George em condiçOes de proferir o seu parecer, fá-lo e conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 610/99 na forma do vencido no 1° turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o
Deputado Pastor George, relator do Projeto de Lei n° 615/99, procede a
leitura de seu parecer, mediante o-qual conclui pela aprovaçao da proposição
na forma do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votaçao, é 0
parecer aprovado. Ato contInuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Dimas Rodrigues, relator das emendas ao Projeto de Lei n° 46/99, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação das Emendas de n°s 1 a 3,
apresentadas em Plenário e do Substitutivo n o 1. Submetido a discussão e
votaçao, e o parecer aprovado. A seguir, a Presidéncia submete a discussão
e votação as proposiçöes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. 0 Presidente submete a votaçao Os Requerimentos n°s 1 .531 e
1.552/2000, que são aprovados. Prosseguindo, a Presidéncia submete a
discussão e votação os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s
557/99, 792/2000 e 783/99, Os quais são aprovados. A seguir, a Presidéncia
passa a discussão e a votaçäo de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado
Pastor George apresenta requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em
que solicita audiência pUblica da Comissão, conjuntarnente corn as
ComissOes de Adrninistraçao Püblica e de Direitos Humanos, corn a
finalidade de se debater o atendirnento a saUde prestado pela PMMG aos
militares estaduais, especialmente as situaçoes referentes a militares
portadores de algum tipo de incapacidade ou doença que permanecem em
atiyidade. 0 Deputado Pastor George apresenta requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira em que solicita audiência pUblica para se debater a
regulamentaçao da Lei n° 12.687, de 1°/12/97, que dispöe sobre a produçao
de rnedicamentos fitoterápicos no Estado. 0 Deputado Pastor George
apresnta requerimento em que solicita seja promovido urn debate na
Comissãd' de SaOde reférente a erro medico. Solicita, também, sejam
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convidados o Secretãrio da Saüde, o Superintendente da FHEMIG e 0
Diretor do Hospital Julia Kubitschek, corn a finalidade de se discutirem
problemas no funcionamento desse hospital, especialmente a propagação de
doencas infecciosas. 0 Deputado Dimas Rodrigues apresenta requerirnerito
em que solicita reunião conjunta da Comissão corn a Comissão de Direitos
Humanos, para se debater a estágio atual do Prograrna de Prevencão do
Cãncerda Mama no Estado. Subrntidos a votacão, cada urn por sua vez, são
esses requerimentos aprovados. 0 Deputado Miguel Martini passa a direçao
dos trabalhos ao Deputado Pastor George, para apresentar requerimento de
sua autoria. 0 Deputado Miguel Martini solicita seja corividada a Diretoria do
Sindicato dos Medicos do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Sr. Ricardo
de Menezes Macedo, Presidente desse Sindicato, para que possa tratar de
assuntos de relevante interesse da saUde no Estado de Minas Gerais.
Submetido a votaçao, e esse requerirnento aprovado. 0 Sr. Ricardo de
Menezes Macedo, faz sua exposição, relatando a situacão dos rnédicos
contaminados no Hospital JUlia Kubistchek, conforme consta em gravacao.
Participam dos debates todos Os parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares
e do convidado, convoca Os membros da Comissão para a proxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 19 de outubro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George - Cristiano Canêdo - Edson

Rezende.
AlA DA 20 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As quinze horas do dia seis de setembro de dois mu, comparecem no Salão

Nobre da Cãmara Municipal da cidade de Pará de Minas os Deputados Fabio
Avelar e Antonio JUlio (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por
indicaçao da Liderança do PMDB), membros da supracitada Cornissão. 0

,Deputado Antonio JUlio assume a Presidéncia, declara aberta a reunião e
procede a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que
a reuniâo se destina a discutir a situação da avicultura em Minas Gerais,
visando buscar subsidios para o estabelecimento de urna politica de apoio a
atividade no Estado. A seguir, convida a tomar assento a Mesa os Srs. Eli
Pinto de Faria, Prefeito Municipal de Pare de Minas; Délio Alves, Vereador,
representante do Presidente da Cãmara Municipal dessa cidade; René Vieira
Leitão, Secretãrio Municipal de Agricultura de Para de Minas; Elma Barbosa
de AraUjo, representante do Deputado Federal Eduardo Barbosa; Tarcisio
Franco do Amaral, Presidente da Associaçao dos Avicultores de Minas
Gerais - AVIMIG -; AntOnio Melo Silva, Presidente da COGRAN; e An Soares
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de AraUjo, Presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas. A Presidéncia
convida ainda a tomar parte nos trabalhos os Srs. Jonas de Moraes FlIho,
Presidente da Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Pará de Minas
- COOPARA -; João Bosco Martins de Abreu, Presidente da
COOPEROESTE; Antonio Carlos, Diretor da Avivar Alimentos; Aires
Rodrigues Vieira, Gerente da COGRAN; Luciano Mendonça, Diretor das
Organizaçoes FRANCAP; Osvaldo Pereira, Presidente da Granja Azul e
Branco; Manila Martha Ferreira, Geraldo Sergio dos Santos e TarcIsio Silva
Moreira, da AVIMIG. Logo apOs, o Presidente tece comentários iniciais sobre
o tema em questao. Usando da palavra, Os expositores discorrem sobre a
avicultura mineira e, juntamente corn Os Deputados, se envolvem em amplo
debate corn os demais participantes da reuniáo, 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 prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de outubro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - João Batista de Oliveira -

Marcia Kangussu - Ailton Vilela. 	 -	 -
ATA DA 47 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAAO

PU B LICA
As dez horas do dia quatro de outubro do ano dois mu, comparecem na

Sala das ComissOes os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Agostinho PatrUs, Chico Rafael e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, deciara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana , dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência da seguinte
correspondéncia: oficios do Cel. PM Mauro LUclo Gontijo, Comandante-Geral
da PMMG (publicado no "Diário do Legisiativo" no dia 25/8/2000); do Sr. lano
Tomaz Maioline, Presidente da Càmara Municipal de Araçuai (publicado no
"Diário do Legislativo" no dia 31/8/2000); do Sr. AntOnio Gama JOnior,
Delegado de Policia da Ouvidoria da Policia (publicado no "Diário do
Legislativo" no dia 31/8/2000); do Sr. José Magela Alves Pereira, Presidente
do Sinidicato dos Servidores da Policia Civil - SIN DPOLpublicado no "Diário
do Legislativo" no dia 7/9/2000); do Sargento José de Paulo Santos,
contendo inOmeras reivindicaçOes atinentes ao quadro de funcionários da
PMMG: A' eguir, p Presidenté informa o recebimento das seguintes
proposiçOes, bern coma os relatores a que foram distribuidas: PrOjeto de Lei
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Complemental n° 21/2000 (parecer sobre as Emendas n°s 4 e 5,
apresentadas em Plenãrio) no 10 turno - Deputado Agostinho PatrUs; Projeto
de Lei Complementar n° 23/2000, no 2° turno, e Projetos de Lei n°s 951,
1.106 e 1.140/2000, estes no 10 turno - Deputado Doutor Viana; Projeto de
Lel Complemental n° 24/2000, no 2° turno - Deputado Sargento Rodrigues;
Projetode Lel Complemental n° 28/2000 e Projeto de Lei n o 1.095/2000,
ambos no 1° turno - Deputado Sebastiäo Navarro Vieira; e Projeto de Lei n°
356/1999, no 10 turno - Deputado Chico Rafael. Passa-se a ia Fase da
Ordem do Dia, com discussão e votaçào de pareceres sobre proposicOes
sujeitas a apreciação do Plenãrio da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado
Doutor Viana, relator do Projeto de Lei Complementar n° 23/2000, no 2°
turnO, emite seu parecer concluindo pela aprovacão da rnaténia na forma do
vencido no 10 turno. Colocado em discussão e votação, é 0 parecer
aprovado. 0 Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei
Complementar n° 24/2000, no 2° turno, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto no 2° turno. Colocado em discussão e votaçao, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Deputado Agostinho Patrüs profere 0 seu
parecer sobre as Emendas n°s 4 e 5 apresentadas em Plenánio ao Projeto de
Lei Complernentar n° 21/2000, no 1° turno, que conclul pela aprovação da
Emenda n° 4 e pela rejeicao da Emenda n° 5. Na fase de discussäo do
parecer, o Deputado Sargento Rodrigues usa a palavra e solicita votacao
destacada da Emenda n°4, contida no parecer do relator. Colocado em
votaçao o parecer, salvo a Emenda n° 4, este e aprovado. Colocada em
votaçao a Emenda n° 4, destacada do parecer, esta é rejeitada. 0 Deputado
Agostinho Patrüs, concordando corn a alteração do parecer, ernite nova
redaçao, a qual conciui pela rejeiçâo das Emendas n°s 4 e 5, apresentadas
em Plenánio. 0 Presidente declara aprovada a nova redacao do parecer. Na
ausência do Deputado Sebastião Navanro Vieira, relator do Projeto de Lei
Complementar n° 30/2000, o Presidente redistnibui a proposição ao Deputado
Doutor Viana, que, na oportunidade, emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovaçao da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissâo de Constituição e Justiça, e corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Educaçao, Cuitura, Ciéncia e Tecnologia. Colocado em discussão e votaçao,
é o parecer aprovado. 0 Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei n°
356/99,. no 1° turno, solicita prazo regimental para emitir o seu parecer.
Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, corn discussão e votaçao de
proposiçoes que dispensarn a apreciaçao do Pienário da Assembiéia. São
colocados em votaçao e aprovados, cada urn por sua vez, Os seguintes
requenimentos, em turno Unico: 1.576, 1586, 1.587, 1.588, 1.592 e
1.593/2000. Passa-se a a Fase da Ordem do Dia, corn discussão e votação
de proposiçOes da Comissão. Em poder da Mesa, requenirnento da Deputado
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Elbe Brandão, em que solicita realizaçao de reunião conjunta das
Comissöes de Administraçao PUblica e de Meio Ambiente e Recursos
Naturals, para discutir, corn diversos convidados, o valor da energia elétrica
cobrado no Estado de Minas Gerais. 0 Deputado Agostinho PatrUs solicita a
palavra para encaminhar a votação do requerimento e apresenta a Emenda
n° 1, que inclui a representante da Federaçao das Indüstrias do Estado de
Minas Gerais entre Os convidados relacionados no requerimento. Colocadoo
requerimento em votaçao, este e aprovado corn a Emenda n° 1, apresentada.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Cornissäo para a prôxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 18 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael -

Agostinho PatrUs - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
ATA DA 36 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FlSCALIZAAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dez horas do dia dez de outubro de dois mu, comparecem na Sala das

Comissöes os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Olinto Godinho e
Rogerlo Correla, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado
Mãrcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Ato contlnuo, a Presidente dá ciência do recebimento
das correspondéncias dos Srs. José Augusto TrOpia Reis, Secretário da
Fazenda; Gilberto Vergne Saboia, Secretário de Justiça; Sylo da Silva Costa,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Rubens Coelho de Mello,
Presidente da COPASA-MG; Dalmir da Costa Bessa, Coordenador de
Despesas da Secretariá de Apoio Rural e Cooperativismo; José Menezes
Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assisténcia
Socia!; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da Caixa
Econômica Federal; Marcelo Pereira Borges, Coordenador do CAC; e João
Batista Rezende, Presidente da Fundaçao João Pinheiro. A seguir o
Presidente informa o recebimento das seguintes proposiçöes bern como os
relatores aque foram distribuidas Projetos de Lei n°s 682/99 e 1 123/2000
ao DeutadöEduardo Herméto; Projetos de Lel n°s 605/99 e 1.075/2000, ao
Deputado Irani Barbosa; Projetos de Lei n°s 932 e 1.006/2000; ao Deputado
Rogerlo Correia, e Projeto de Lel n° 1.078/2000, ao Deputado Olinto
Godinho' Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão
e votaão dé pareceres sobre propdsiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário.
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Logo apôs, o Deputado Rogerlo Correia apresenta requerimento
solicitando a retirada de pauta das Mensagens n°s 19/99 e 109/2000, e o
Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento em que solicita sejam
retirados da pauta os Projetos de Lei n°s 543/99 e 902/2000. Colocados em
votaçào, são os requerimentos aprovados. Logo a seguir, são aprovados os
Pareceres pela rejeição dos Projetos de Lei n°s 10/99 (relator: Deputado
Rogerio Correia); 588/99 (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude de
redistribuicão), ambos em 1° turno; 627/99, parecer pela rejeicao da Emenda
n° 1, apresentada em Plenãrio (relator: Deputado Rogerio Correia); 855/2000,
parecer pela aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Püblica (relator: Deputado Márcio Cunha, em virtude de
redistribuicao); 857/2000, parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de SaUde (relator: Deputado Mauro Lobo); 930/2000, parecer
péla aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, da Cornissão de Politica
Agropecuaria e Agroindustrial, e pela rejeiçao das Emendas n°s 1 a 3, que
ficam prejudicadas corn a aprovação do substitutivo (relator: Deputado Olinto
Godinho, em virtude de redistribuiçao); 936/2000, parecer pela aprovacao na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justica (relator:
Deputado Mauro Lobo); 954/2000, parecer pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justica, e corn a Emenda n°
1, da Comissão de Politica Agropecuãria e Agroindustrial (relator: Deputado
Mãrcio Cunha, em virtude de redistribuicão); 992/2000, parecer pela
aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituicão e
Justiça (relator: Deputado Rogerio Correia); 1.002/2000, parecer pela
aprovaçao corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Marcia Cunha, em virtude
de redistribuiçao); 1.009/2000, parecer pela aprovacão na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de PolItica Agropecuâria e Agroindustrial, e
pela rejeição da Emenda n° 1, que fica prejudicada pela aprovação do
substitutivo (relator: Deputado Márcio Cunha); 1.019/2000, parecer pela
rejeição (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistribuicão);
1.037/2000, parecer pela aprovação na forma proposta (relator: Deputado
Márcio Cunha); e 1.059/2000, parecer pela aprovação na forma proposta

0	 (relator: Deputado Olinto Godinho). Durante a discussão do Parecer para 0 1
Turrio do Projeto de Lel n° 13/99, mediante o qual a Deputado Mãrcio Cunha,

• relator em virtude de redistribuição, conclui pela rejeiçao da matéria, é
concedida vista ao Deputado Rogério Correia. 0 parecer sobre a Projeto de

0
	 Lei n° 806/2000 deixa de ser apreciado em virtude de pedido de prazo

0
	 regimental solicitado pelo relator, Deputado Olinto Godinho. Passa-se 	 2

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votaçao de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em
votaçao, são aprovados, cada urn par sua vez, as Requerimentos n°s

L



2141.616/2000, da Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, e
1.623/2000, do Deputado João Batista de Oliveira. Passa-se a a Ease da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposicoes da
Comissão. São apresentados e votados, cada urn por sua vez, os seguintes
requerimentos: do Deputado Alencar da Silveira JUnior, solicitando sejam
convidados os Srs. Antonio Francisco Patente e os Delegados Nilton Ribeiro
e Antonio Carlos Faria, para prestarem esclarecimentos sobre denUncias
relacionadas corn a atividade das máquinas caca-niqueis; do Deputado
Márcio Cunha, solicitando sejam convidados o Diretor da Superintendencia
Central de Orcamento daSecretarja do Planejamento e Coordenacao Geral,
bern coma Os responsavejs pela eIaboaçao das propostas parciais do
orcamento dos Poderes, do Ministerjo PUblico e do Tribunal de Contas, para
prestarem informacoes sobre a proposta orcamentarja para 2001; do
Deputado Mauro Lobo, para que seja encaminhado ao Presidente do Banco
de Desenvolvjmento Econômico do Estado de Minas Gerals, pedido de envio
a esta Casa de côpias dos contratos e anexos de verbas destinadas e verhas
Iiberadas pelo Fundo SOMMA para Caratinga; do Deputado Rogerio Correia,
solicitando seja encaminhado a Loteria do Estado de Minas Gerais, pedido de
informaçoes sobre a arrecadacao e aplicaçao, no periodo de 1996 a 2000,
para a audiência a ser realizada pela Comissao de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentaria corn a presença dos Srs. Antonio Francisco Patente, Nilton
Ribeiro e AntOnio Carlos Faria, conforme requerirnento do Deputado Alencar
da Silveira JUnior. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia agradece
a presença dos parlarnentares, convoca Os mernbros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, deterrnina a Iavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das CornissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Olinto Godinho - Rogerio Correla - Paulo Piau.
AlA DA 4 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMIsSAO ESPECIAL DO

• 	 . 	 MICRO GERAES
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de outubro de

dois mil, comparecem na Sala das CornissOes as Deputados Chico Rafael,
Bilac Pinto e Dairno Ribeiro Silva, membros da supracitada Cornissão.
Havendo nUmero regimental, a .Presidente, Deputado Chico Rafael, declara
aberta a reunião e; em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, dispensa a Ieitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão pr.esentes. A seguir, o
Presidente informa quea réunião se dèstina a realizar audiência pUblica, corn
a participaçao de representantes de diversas entidades, para discutir o tema
objetoda Comissão. A seguir, coñvida a tamar assento a mesa dos trabalhos
Os Srs. Liberãngelo Motta Tourino; Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal
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de Pouso Alegre e representante do Prefeito; Vereador Emanuel de
Almeida Coutinho, Presidente da Cãrnara Municipal de Pouso Alegre; Marco
Antonio Dias, Presidente da Associaçao Comercial e Industrial de Pousa
Alegre - ACIPA -; Silvestre Cândido Souza Turbirio, Presidente do Sindicato
dos Contabilistas de Pouso Alegre; Joaquim Teixeira Garcia, Gerente
Regional do SEBRAE; Sebastião Kersul Foch, Presidente do Sindicato da
Construçao Civil de Pouso Alegre, e Alberta Mello, Presidente do Conseiho
Regional de Desenvolvimento Industrial Sul, que se faz representar pelo Sr.
Pedro Perisi. Estão presentes, também, a Cel. Wilson Gonçalves e a Sr. Luiz
Roberto .Souza, Prefeito de Heliodora. ApOs consideracôes iniclais, a
Presidente passa a palavra aos referidos convidados, que fazem suas
exposicOes sabre a tema em questão. Prosseguindo, a Presidéncia concede
a paiavra ao pUblico presente, seguindo-se ampla debate entre as
convidados e as Deputadas, conforme consta nas notas taquigréficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a proxima reunião
ordinãria, determina a Iavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Ailton Vilela - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 54 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAçAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia dezoito de outubro de dais mil, comparecem na

Sala das ComissOes as Deputados Alvaro AntOnio, Arlen Santiago e Ivair
Nogueira, membros da supracitada comissão. Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reuniãa e, em virtude
da apravação de requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, informa que a reunião
se destina a apreciar a rnatéria constante na,pauta e dá ciéncia aos membras
da Comissão do recebimento de oficio do Sr. Luiz Carlos Teles de Castro,
Promotor de Justica. 0 Presidente, informa, ainda, do recebimento das
seguintes proposiçOes, bern coma dos relatores para elas designados:
Projetos de Lei n°s 1.133/2000, do Deputado Dinis Pinheiro (relator:
Deputado Bilac Pinto); 1.171/2000, do Deputado Marcelo Gançalves (relator:
Deputado Dinis Pinheira), e 1.174/2000, do Deputado Ambrosia Pinto (relator:
Deputado lvair Nagueira). Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia,
campreendendo a discussãa e a votacao de prapasicOes sujeitas a
apreciação do Plenário. ApOs discussãa e votaçãa, e aprovado a parecer que
concluipela aprovaçao do Projeto de Lei n o 1.133/2000, do Deputada Dinis
Pinheiro (redistribuido ao Deputada Ivair Nogueira). Passa-se a 2 Ease da
Ordem do Dia, compreendenda a discussão e a vatacão de proposicOes que

N

'U



rA
216

dispensam a apreciação do Plenãrio. Apos discussão e votaçâo, e
aprovado o parecer da Comissão de Constituiçao e Justica, que conclui pela
inconstitucionalidade, pela itegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei
630/99, do Deputado Gil Pereira. ApOs, são aprovados cada urn por sua vez
Os Requerimentos n°s 1.657, 1.658 e 1.659/2000, do Deputado Miguel
Martini, e 1.665/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se a a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes
da Comissão. São aprovados, cada urn por sua vez, requerimento do
Deputado Dimas Rodrigues soficitando providências ao Secretário de Estado
de Transporte e Obras Püblicas corn vistas ao asfaltamento das estradas que
ligam o Municipio de Francisco Badarô aos Municipios de AraçuaI e Berilo;
requerimentos do Deputado Alvaro AntOnio (2), solicitando seja convidado o
Presidente da Telemar para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades
no funcionamento de telefones pUblicos e solicitando providências ao
Secretário de Estado de Transporte visando a execução de acostamento na
BR-367, que corta a cidade de Araçuai (trecho aeroporto ate a ponte sobre o
rio AraçuaI); requerimento do Deputado Arlen Santiago solicitando seja
apresentado projeto da Comissão exigindo que todo municipio recém-
emancipado tenha obrigatoriamente pelo menos uma via de acesso a outro
municipio, corn rnanutenção feita pelo DER-MG e que toda estrada em que o
DER-MG autorize o tráfego de linha de Onibus tenha também manutençao
obrigatoria pelo DER-MG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a pröxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabal hos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Aivaro Antonio, Presidente -Ivair Nogueira - Arien Santiago.

AlA DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA SACJDE
As quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Hely Tarquinio, Jorge
Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Marco Regis e
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Hely TarqUinio, 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 qua! é dada por
aprovada e e subscritapeios mémbros da Cornissãopresentes. 0 Presidente
infoñna que a finalidade da reunião é ouvir as Srs. Flévia LUcio daCruz
Gàma, proprietãrio dà Exportadora e Importadora Lubel Ltda.; Vénia Valéria
Martelletb, do Setor de Bromatologia da FUNED; e George Alves de Airneida,
Coordenaddr de Zoonose da Secretaria de Estado da SaCide, não tendo este
üitimô omparecido. 0 , Presiderite' determina que a Sr. -George' Aives de
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Almeida seja intimado para a próxima reunião e, caso não compareça,
sejam tomadas as providências judiciais cabiveis. 0 Presidente presta Os
esclarecimentos necessãrios ao funcionamento das comissOes
pariamentares de inquérito. 0 Deputada Adelmo Carneira Leão discorre
sobre a dernora de envio da documentaçao solicitada a aiguns ôrgãos, a qual
está -impedindo a prosseguimento dos trabalhos. 0 Deputado Edson
Rezende lé a listagem dos documentos que estão faitando. 0 Presidente
determina a assessaria que reitere as pedidos de informaçao, dando urn
prazo de 72 horas para o seu cumprimento. Prosseguindo, os dois intimados,
apos se qualificarem, fazem suas expasiçOes iniciais e respondem aos
questianamentos dos Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão,
Marco Regis e Doutor Viana. Na fase de discussão e votacão de propasiçOes
da Comissão, a Deputado Edson Rezende apresenta dais req uerimentos nos
quals solicita que a Sr. TarcIsio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral
da FUNED informe a Comissão a reiacão dos medicamentos considerados
irnprôprios para consumo que se encontram estocados na FUNED, a data da
fabricação de cada late e da aquisicão das substãncias, a fornecedor, Os
custas e as procedimentas para ressarcimento aos cofres pUblicos, caso
sejam apuradas as responsabilidades do fornecedor; e seja reiterado a
FUNED a pedido das cOpias dos Processos de Dispensa de Licitacão n°s 3 e
37/2000, corn urn prazo maxima de 15 dias, conforme a art. 2° da Lei n°
1.579, de 1952. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta dais
requerimentas, nos quais pede seja enviado oficia ao CNPq solicitando copia
do parecer autorizativo da compra de 8.500 iltros de biolarvicida do
LaboratOria Labiofan, em Cuba, feita pela Fundacaa Ezequiel Dias; e seja
salicitada a FUNED, para atendirnento no prazo maxima de 15 dias, cOpia da
nata de empenho e da liquidacao da despesa referente ao frete do Bactivec
H14, além da copia do instrumento firmado corn a empresa respansávei pela
transporte aéreo, a justificativa pela escolha da referida empresa, e a cOpia
do parecer ernitido pela CNPq referente a aquisição do referido praduto.
Colocadas em vataçao, cada urn par sua vez, são as requerimentos
aprovadas. 0 Presidente esclarece que a inteiro tear da reunião consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

: agradece a cotaboraçao dos Srs. Fiãvio LUcia da Cruz Gama e Vânia Valéria
Martelleto, agradece a presença dos pariamentares, convoca as membros da
Comissão para a proxima reuniãa ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Hely Tarquinia, Presidente - Adelma Carneiro Leãa - Edson Rezende -

Jorge Eduardo de Oiiveira. 	 -
ATA DA 45 REUNIAO 0RDNARIA DA COMISSAO DE SAUDE
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As onze horas do dia trinta e urn de outubro de dois mu, comparecem

na Sala das Comissães Os Deputados Edson Rezende, Miguel Martini, Pastor
George, Cristiano Canêdo e Dimas Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente, Deputado Miguel Martini, distribui Os Projeto de Lei
n°s 585 , 745/99 e 857/2000 ao Deputado Cristiano Canedo; 789/2000, ao
Deputado Edson Rezende; 958 e 897/2000, ao Deputado Pastor George;
943/2000, ao Deputado Miguel Martini e 1.173/2000, ao Deputado Dimas
Rodrigues. A seguir, a Presidência passa a discussão e votação de
proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Miguel Martini, relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 943/2000, procede a
leitura de seu parecer. Na fase de discussâo, o Deputado Edson Rezende
solicita vista do parecer, pedido que é atendido pelo Presidente.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Cristiano Canédo,
relator, no 2° turno,- do Projeto de Lei n° 585/99, que procede a leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
vencido no 10 turno. Submetido a discussão e votaçao, e o parecer aprovado.
Ato continuo, o Deputado Miguel Martini relator, no 10 turno, do Projeto de Lei
n° 1.112/2000 procede a leitura de seu parecer. Na fase de discussão, o
Deputado Cristiano Canédo solicita vista da proposição, pedido que é
deferido péla Pésidência. Prosseguindo, a Presidência passa a discussão e
votaçao de proposiçães que dispensam a apreciação do Plenãrio da
Assembléia. Submetido a votação, é aprovado, em turno Unico, o
Requerimento n° 1.691/2000. A seguir, o Presidente passa a discussão e
votaçao de proposiçoes da Comissão. 0 Deputado Dimas Rodrigues
apresenta dois requerimentos: no primeiro solicitaseja formulado apelo ao
Ministério da SaUde, corn' vistas a inclusão, no orçamento da União, de
recursos destin5ados a conclusão das obras do Hospital Regional de JanaUba;
no segundo, soli'cita se peca a Presidéncia da Casa seja consignado nos
anais da Assembléia voto de congratulaçOes desta Comissão corn a classe
dos dentistas pela -passagemdo Dia do Dentista comemorado no diâ 3 de
outubro. Submetidoà votacão, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovados. 0 Depiitado Miguel Martini passa a Presidência ao Deputado
Pastor George para apresentar requerimento de sua-autoria. 0 Deputado
Miguel Martini requer sejafeita visita, acompahhada da Sra. Yedda LUcia do
Couto Victor, ao NUcleo Odontolagico Washington' Franco do Couto,
localizado na Rua Cristal, 78, Bairro Santa Tereza, -para verificacao de
denUncias. Requer, áinda, seja a referida senhora, fundádora da mencionada
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entidade, ouvida por esta Comissão. Submetidos a votaçäo, cada urn 01
sua vez, são os requerimentos aprovados. Ao retomar Os trabalhos, a
Presidéncia passa a palavra a Sra. Yeda LUcia do Couto Victor, que faz sua
explanação e aceita o convite para acompanhar a Comissão ao nUcleo
odontolOgico, a fim de verificar as denUncias 01 ela formuladas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidêncua agradece a presença dos parlamentares
e da convidada, convoca Os membros da Comissão para a prôxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Pastor George - Cristiano

Canêdo.
ATA DA 33 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO

As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de novembro de dois mit,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Glycon Terra Pinto,
Marco Regis e Maria Olivia, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerirnento do Deputado
Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui a Deputada Maria Olivia as Propostas de Emenda a Constituicão n°s
1 e 30/99, Os Projetos de Lei Complementar n°s 11/99, 23 e 24/2000, e o
Projeto de Lei n° 4/99 e ao Deputado Marco Regis os Projetos de Lei n°s 151,
303 e 540/99, 910, 941, 957, 1.063, 1.064, 1.085, 1.103, 1.108, 1.116 e
1.126/2000. Encerrada a i a Parte dos trabalhos, passa-se a ia Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão de pareceres sobre proposiçôes
sujeitas a apreciação do Plenario. Subrnetidos a discussão e votaçäO, SãO
aprovados os Pareceres de Redacao Final das Propostas de Ernenda a
Constituiçao n°s 1 e 30/99, dos Projetos de Lei Complementar n°s 11/99, 23 e
24/2000, e dos Projetos de Lei n°s 4/99 (relatora: Deputada Maria Olivia),
151, 303 e 540/99 (relator: Deputado Marco Regis). Passa-se a a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de pareceres sobre matéria de
deliberaçao conctusiva da Cornissão. Subrnetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 910, 941,
957, 1.063, 1.064, 1.085, 1.103, 1.108, 1.116 e 1.126/2000 (relator: Deputado
Marco Regis). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidëncia agradece a
presença, dos parlamentares, convoca os rnernbros da Comissão para a
reuniäo extraordinãria a ser realizada no dia 7 de novembro, as l4h3Omin,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das-Comissoes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela - Djalrna Diniz.
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TRAMITAçA0 DE PRoPosIçOEs
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslçAo DE LEI N° 14.578

Comissão Especial
Relatôrio

O Governador do Estado, no uso da atribuiçao que the confere o art. 90,
inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs veto total a
Proposiçao de Lei n o 14.578, que dispôe sobre o direito dos usuãrios dos
serviços e das açoes de saüde no Estado e dá outras providências.

As razöes do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
52/2000. ConstituIda esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o
art. 111, I, 'b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre
ele emitir parecer.

Fundamentaçao
O Chefe do Executivo, ao opor veto total a Proposiçao de Lei n° 14.578,

alegou motivos de ordem juridica e de interesse püblico, argumentando ainda
que a matéria ja se encontra disciplinadá, em sua maior parte, no texto de
leis e normas do SUS.

Em que pese a manifestacão da referida autoridade, discordamos das
razöes apresentadas, por entendermos que o ordenamento juridico federal
dispôe sobre a matéria de forma esparsa e generica corno, de resto, Ihe
compete atuar.

0 art. 24 da Constituição Federal prevé as regras de competéncia
concorrente entre a União, Os Estados e o Distrito Federal, estabelecéndo
quals as matériás que deverão ser regulamentadas de forma geral por aquela
e de forma especIfica por estes. Entre essas matérias, figura a defesa da
saUde, no inciso XII do referido artigo. Discutindo a competéncia legislativa
em relaçao a saude pUblica, Alexandre de Moraes, em artigo publicado na
"Revista de Informaçâo Leg islativa", v. 37, n. 145, afirma: " a competênciada
União e dirécionada somente as normàs gerais, sendo de flagrante
inconstitucionalidade aquilo'que delas extrapolar; a competéncia do Estado
membro ou do Distrito FederaI refere-se as normas especificas, detalhes,
minUcias (competencia suplementar). Assirn, uma vez editadas as normas
gerais pela União, as normas estaduais deverão ser particularizantes, no
sentido de adaptaçao de principios, bases, diretrizes a peculiaridades
regidnais (competencia suplementar)".-

Dest forma, entendemos que a Proposição de Lein°14.578 dá ao terna 0
tratamento minudente que Ihe faltava, corn vistas ao atendimento das
particularidades do povo mineiro. Os preceitos da equanimidade e da
universalidade na atenção a saude consagrados no art 196 da Consttuiçao
Federal, são, por exemplo, dissecados no art. 2° da proposição em apreço,

forma a permitir aos usuários dos serviços a exata compreensão dos
us direitos.
Além dessas alegaçoes, devemos ainda agregar a discussão o fato de a
atéria ter sido, ate então, tratada de forma esparsa. Além dos comandos
nstitucionais já mencionados, ha dispositivos correlatos contidos nas Leis
derais n°s 8.080, de 1990, 5.991, de 1973, 6.360, de 1976, bern como no

5digo de Etica Médica, aprovado pela Resoluçäo n° 1.246, de 1988, do
onseIho Federal de Medicina. A proposição tern, assim, o mérito de

consolidar em urn so instrumento legal os direitos dos usuários do Sistema
Unico de SaUde - SUS -, em Minas Gerais.

Conclusao
Pelo exposto, opinamos pela rejeicao do Veto Total a Proposicão de Lei n°

14.578.
SaIa das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Cristiano Canédo, relator - João Paulo.

PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
O projeto de lei sob comento, do Procurador-Geral de Justica, enviado a

esta Casa por rneio do OfEcio n° 3/2000, tern a finalidade de estabelecer
reajuste no valor do indice basico de vencimento e provento dos servidores
do Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diario do Legislativo" de 6/10/2000, o projeto foi distribuido
as comissOes competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Prelirninarmente, a Comissão de Constituicão e Justica concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposicão corn as Emendas
n°s 1 e 2, que apresentou.

Na análise do mérito, a Comissão de Administraçao Püblica opinou pela
aprovaçao do projeto corn as ernendas apresentadas pela Cornissão de
Constituicao e Justiça.

Compete-nos, no momento, a analise dos aspectos financeiros e
orcarnentarios abrangidos pela proposta.

Fundamentação
Dentro de urn processo desencadeado pelo Poder Executivo, que em julho

de 2000, por rneio das Leis Delegadas n°s 41 a 44, concedeu reajuste de
vencimentos a seus servidores, Os demais Poderes do Estado e o Ministério
PUblico cuidaram de apresentar projetos de Iei dispondo sobre revisão da
rernuneraçao dos respectivos servidores, que já acumulam perdas salariais
decorrentes do processo inflacionário ha mais de cinco anos.

Dessa forrna, -0 projeto de lei encaminhado a esta Casa pelo Procurador-
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Geral de Justica em exercicio estabelece em 10% o reajuste geral de
seus servidores.

Recorremos ao Armazém SIAFI para obter informaçOes relativas aos
valores gastos corn pessoal pelo ôrgâo neste exercicio. No relatôrio da
referida ferramenta constam Os valores de janeiro a setembro, que totalizam
R$120.672.045,05, eassirn, urn valor médio de R$13.408.000,00. Portanto, o
acréscirno mensal de despesas deve ficar prOximo de R$1 .500.000,00.

Existe a solicitaçao de autorizaçäo para abertura de crédito suplementar
ate o valor de R$1.066.000,00, que deve ser aprovado, ja que o crédito
orçamentário para o ôrgão, no valor de R$171.433.981,00, revela-se
insuficiente para atender a medida proposta.

Finairnente, nao nos parece correta a permanencia do art. 2° no corpo do
projeto, uma vez que a revisão geral de remuneração de que trata o inciso X
do art. 37 da Constituição Federal determina a ediçao de lei especifica.
Portanto, o reenquadrarnento de cargos na carreira deve ser objeto de outro
projeto a ser encaminhado a esta Casa.

Quanto as emendas apresentadas, entendemos que a n° i é oportuna, 01
banir do projeto matéria estranha a revisão de remuneraçao, o que nao
ocorre corn a n° 2, que altera dispositivo que. pretendemos excluir da
proposição por rneio da Emenda n° 3, ao final apresentada.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.223/2000 no 10

turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, e a Emenda n° 3, que apresentamos, e pela rejeiçäo da Emenda n°
2.

EMENDAN°3
Suprima-se o art. 2° e seu paragrafo ünico, renumerarido-se as demais.
Sala das CornissOes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogerio Correia -

Eduardo Hermeto - Olinto Godinho.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LE N° 1.240/2000

Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em epigrafe
objetiva reajustar as vencimentos dos servidores ativos e inativos da

'Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Publicado no "Diário do Léislativo", de 20/10/2000, o projeto foi distribuido

as cohiissôescompetentes para recéber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

A Cornissão dé Constituição e Justiça opinou pela juridicidade,
contitucionalidade e legalidadè da rnatéria. A Mesa . da Assernbléia concluiu
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pela aprovaçao da proposiçäo na forrna proposta.

Agora, vern a projeto a esta Comissão, para, nos termos regimentais,
receber parecer.

Fundamentacao
A proposicão visa a reajustar ern 10% a Indice básico da tabela de

escalonarnento vertical de vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Assernbléia Legislativa, instituida pela Resolucao n° 5.090, de 1990, e
alterada pelo art. 18 da Resoluçao n° 5.134, de 1993, a partirde 1°/7/2000.

E sabido que as servidores do Poder Executivo tiveram seus vencimentos
reajustados pelo Governador do Estado. Tramitarn na Casa proposiçöes
concedendo reajustes aos servidores do Poder Judiciãrio e do Ministério
Püblico. Portanto, nada rnais justo e a reajuste, também, dos servidores do
Legislativo.

No tocante ao aspecto orçamentãrio, a art. 2° da proposicao autoriza a
suplementacao, em ate R$10.600.000,00, do orçarnento da Assembléia
aprovado para o presente exercicio, em virtude da falta de recursos para a
realizaçao da despesa.

Corn respeito aos lirnites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
para a realizacão da despesa corn pessoal, entendernos que a reajuste dos
servidores do Legislativo não as compromete, uma vez que estã previsto na
referida Iei a enquadrarnento em ate dois exercicios.

Atendendo a reivindicaçäo do conjunto de representantes dos servidores
da Assembléia Legislativa, manifestada em documento que faço anexar ao
presente processo, propomos a Ernenda n° 1, corn a abjetivo de implantar urn
limite de remuneracão no Poder Legislativo, serneihante ao aplicado no
Poder Executivo.

Entendernos que a proposiçaa ira atenuar parte da perda do pader
aquisitivo da maioria dos servidores püblicos estaduais do Legislativo,
defasado em virtude dos vários anos sem reajustes em seus vencimentos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.240/2000

no 10 turno, corn a Ernenda n° i, abaixo apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescentem-se ao art. 10 Os seguintes § 1°, 2° e 3°:
"Art. 1°- .................................................................
§ 10 - A rernuneraçãa do servidor ativo e inativo da Assembléia Legislativa

não ultrapassará, corn a reajuste concedido, 1,5 (urn inteiro e cinco décimos)
do valor do Ultimo padrao da tabela de escalonamento vertical de
vencirnentos, ate que seja fixado a subsidio rnensal, em especie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

§ 2° - Caso a remuneração do servidor ultrapasse a proporção de que trata
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o parãgrafo anterior, será aplicado a remuneração deste urn redutor
equivalente ao valor que exceder o limite estabelecido.

§ 3° - Caso a remuneracão do servidor jã ultrapasse o lirnite previsto no §
1 , será aplicado a remuneraçäo deste urn redutor equivalente ao valor do
reajuste recebido.".

Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerio Correia, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo.
PARECER DE REDAcAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDAA

CONSTITUIçAO N° 32/2000
Comissão de Redaçao -

A Proposta de Emenda a Constituição n° 32/2000, que acrescenta
paragrafo Unico ao art. 152 da Constituicäo do Estado de Minas Gerais, foi
apresentada por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatario o Deputado Chico Rafael.

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno, vem agora a
proposta a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do
Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A coNsTITuIçAo N° 32/2000
Acrescenta parégrafos ao art. 152 da Constituicao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam acrescentados os seguintes § § 10 e 2° ao art. 152 da

Constituição do Estado:
'Art. 152- ...............................................................
§ 1° - Não serã admitida, no perlodo de noventa dias que antecede .0

término da sessão legislativa, a apresentacão de projeto de lei que tenha por
objeto a instituição ou a majoração de tributo estadual.

§ 2° - 0 disposto no § 1 0 deste artigo não se aplica a projeto de let
destinado exclusivamente a adaptar lei estadual a norma federal.".

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

Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.108/2000
- 	 Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.108/2000, do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pUblica a Associação dos Municipios da Microrregião do Baixo
Sapucai - AMBASP -' corn sede no Municipio de Varginha, foi aprovado em
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turno Onico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos 01 se dar a proposição a seguinte redacão final,
que está de acordo corn 0 aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.108/2000
Declara de utilidade pUblica a Associaçao dos MunicIpios da Microrregiao

do Baixo Sapucai - AMBASP -' corn sede no Municipio de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação dos Municipios da

Microrregião do Baixo Sapucai - AMBASP -, corn sede no Municfpio de
Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2 AO PROJ ETO DE LEI N° 838/2000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatôrio

O projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, tern como objetivo dispor
sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/3/2000, foi a proposição
distribuida as Comissöes de Constituiçao e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria.

Durante a tramitacäo da matéria, ainda no 1°. turno, foi apresentada em
Plenário a Emenda n° 2, do Deputado Agostinho Silveira. Assim sendo, nos
termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, retorna a proposição a esta
Comissão, que emitirã parecer sobre a Emenda n° 2, apresentada em
Plenärio.

Fundamentação
A emenda ora analisada visa a melhorar o atendimento aos clientes na

rede bancãria, estabelecendo a obrigatoriedade de instalaçao de banheiros e
bebedouros no interior das agéncias. Tal providencia atende aos interesses
dos consumidores que frequentam diariamente as agencias bancérias, que,
ern sua maioria, não contam sequer corn uma ünica instalacao sanitéria para
uso dos consumidores. Essa situaçao tern causado enorme desconforto,
principalmente as muiheres e as pessoas mais idosas.

A falta de bebedouros, de igual modo, representa para Os usuãrios da rede
bancaria urn flagrante desrespeito as suas necessidades minimas,
especialmente na epoca de elevadas temperaturas.
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Acatada a emenda, a rede bancãria farã as devidas adaptaçaes para

preservar a seguranca do local.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao da Emenda n° 2 ao Projeto de
Lei no 838/2000.

Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Mauri Torres, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - João Paulo.

ATA DA 190 REUNIAO ORDINARIA, EM 7/11/2000
Presidência dos Deputados Dilzon Melo e AmbrOsia Pinto

Sumãrio: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Oficios, telegramas e cartOes - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentaçao de Proposicaes: Projeto de Lei n° 1.261/2000 -
Requerimentos n°s 1.734 a 1.738/2000 - Requerimentos dos Deputados
Rogério Correla (5), Dinis Pinheiro, Antonio Andrade e Alberto Bejani -
Proposiçao Não Recebida: Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz -
ComunicaçOes: ComunicaçOes das ComissOes de Transporte (2), de
Administraçao Püblica e de Educacao e dos Deputados Hely TarqUinio e
Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados AmbrOsio Pinto,
Elaine Matozinhos, Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem
do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscriçoes - Designaçao de ComissOes:
Comissão Especial do IPEM - Leitura de ComunicaçOes - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Rogerio Correia, Antonio
Andrade, Dinis Pinheiro e Alberto Bejani; deferimento - Discussão e Votacâo
de Pareceres: Pareceres de Redacao Final das Propostas de Emenda a
Constituiçao n°s 1 e 30/99 e 32/2000, dos Projetos de Lei Complementar n°s
11/99 e23 e24/2000e dos Projetos de Lei n°s4, 151, 303, 540, 11,464,610
e 771/99 e 798, 821 e 937/2000; aprovação - Chamada para recomposicão
do nUmero regimental; inexistência de "quorum" para a continuacão dos
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvaiho -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro
AntOnio - AmbrOsia Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
AntOnio Genaro - Antonio Julio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista
de Oliveira - JOãO Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Marcia Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS
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Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sãvio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vie ira.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - As l4hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretãrio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniöes anteriores.

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçaes.
Correspondência

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 1°-Seretãrio "ad hoc', Iê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Mauricia Guedes de Mello, Secretãrio de Transportes e Obras

Püblicas, encaminhando cOpia do Convênio n o 26/00, que trata de obras de
ampliaçao do aeroporto de Poços de Caldas. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituicao Estadual, c/c o art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG,
comunicando, em atençao ao Requerimento n° 1.541/2000, do Deputado
Paulo Piau, a posiçao das carteiras oriundas do BEMGE e do CREDIREAL
sob administraçao daquela instituiçao.

Do Sr. Weliton Eustáquio de Jesus, Presidente da Fundação de Educaçao
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, comunicando, em atençao a
requerimento da CPI das Licitaçoes encaminhado por melo do Oficio n°
1.739/2000/OLE, que a Fundaçao nao firmou contrato corn a Montreal
lnformática no periodo de 1995 ate hoje. (- A CPI das Licitaçoes.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da CEF,
notificando a liberaçao de recursos financeiros referentes a contratos
firmados entre a CEF e o Estado de Minas Gerais, corn recursos do OGU. (-
A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr.José Francisco da Silva, Secretário Adjunto deDireitos Hurnanos,
agradecendo o convite para o Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto da
Crianca e do Adolescente.

Do Sr. Rogerio Méndes Torres, Juiz de Direito, em atençao ao
Requerimeht6 n° 1.668/2000, da Comissãode Direitos Humanos, prestando

229
informaçôes e encaminhando documentos referentes a solicitaçao contida
nesse requerimento.

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, informando da transferéncia de recursos para
o Fundo Estadual de Assisténcia Social de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente-Geral Fundiário,
confirmando sua participacão na audiência pUblica da Comissão de Politica
Agropecuária do dia 9/11/2000. (- A Comissão de Politica Agropecuária.).

Da Sra. Carmen Lucia Miranda Silveira, Coordenadora-Gera! de Convénios
- CGCON da Fundação Nacional de Saüde, encarninhando côpia de termo
aditivo celebrado entre essa Fundaçao e a Secretaria da SaUde, e de
documentacao correlata. (- 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. Elsio Jeovã dos Santos, Secretário do Tribunal de Contas da União,
solicitando cOpia das notas taquigraficas e do relatôrio final da CPI instalada
nesta Casa para apurar a malversação de recursos na construção de
pequenos barramentos no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.

De servidores das Comarcas de Pedra Azul e de São Roque de Minas,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.215/2000. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n o 1.215/2000.)

Do Sr. Emerson Fidelis Campos, Diretor Presidente da UNIMED-BH,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem a CDL-BH.

Do Sr. Haroldo Jackson dos Santos, Presidente da MGS, confirrnando sua
presença na reunião de 7/11/2000, da CPI das LicitaçOes. (- A CPI das
Licitaçoes.)

Do Sr. Enio Milagre de Barros, Presidente do Diretôrio Académico 8 de
Fevereiro, da Fundacão Educacional de Patos de Minas, e outros,
denunciando irregularidades nessa instituiçao e convidando a participar do
Movimento de Paralisaçao dos Alunos da FEPAM em Defesa da Dernocracia.
(- A Comissão de Educacao.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Nãrcio Rodrigues, Deputado Federal (2), agradecendo os convites

para a entrega da Medalha Santos Dumont e para a reunião especial em
homenagem a CDL de Belo Horizonte pelos 40 anos de sua fundação.

CARTOES
Dos Srs. Carlos Patricio Freitas Pereira, Secretário da Saude; João Batista

Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro, e Cel. PM Marco Antonio
Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do Governador, agradecendo o convite
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para a reunião especial em homenagem a CDL de Belo Horizonte pelos
40 anos de sua fundaçao.

Dos Srs. Flávio F. de Lara Resende, Presidente da CASEMG, e Roberto
Mauro Amaral, Diretor da SUDENE, agradecendo o convite para a reunião
especial em comemoração aos 50 anos de atividade do Coleglo Santo
Antonio.

Do Sr. Roberto Mauro Amaral, Diretor da SUDENE, agradecendo o convite
para a reunião especial em comemoração ao centenário de riascimento do
Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Da Sra. Ana LUcia Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, agradecendo o convite
para o lançamento dos volumes 3 e 4 da Coleçao MemOria Politica de Minas.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N° 1.261/2000

Declara de utilidade pUblica o Lar Frederico Ozanan, corn sede no
Municipio de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Lar Frederico Ozanan, corn

sede no Municipio de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 1° de novembro de 2000.
Edson Rezende
Justificação: 0 Lar Frederico Ozanan e uma entidade civil sem fins

lucrativos, que tern por finalidade abrigar pessoas acima de 50 anos de
dade, privadas de assistëncia familiar ou carentes no sentido sôcio-

èconômico. Para tanto, a entidade busca manter serviços de atendirnento as
pessoas consideradas idosas, oferecendo-Ihes medicamentos, assisténcia
médica, religiosa e social, corn o intuito de possibilitar-Ihes uma sobrevida
mais digna, especialmente diante de urn quadro em que se tern uma
expectativa de vida reduzida para as populaçOes de baixa renda e em razão
dos indicadores sociais e econômicos apresentados pelo nosso Pals.

Além do exposto, o Lar Frederico Ozanan apresenta Os requisitos legais
para ser declarado de utilidade pUblica, razão por que esperamos contar corn
o apoio dos nobres colegas a aprovação do titulo declaratôrio proposto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacao, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regimento Interno. 	 .
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REQUERIMENTOS

N° 1.734/2000, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro dos Transportes corn vistas a pavimentaçao da BR-451, no
trecho compreendido entre a BR-116 e a Municipio de Peçanha. (- A
Cornissão de Transporte.)

N° 1.735/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto
de congratulaçoes corn o Presidente da RepUblica pela indicação inédita de
urna mulher para ocupar uma vaga no Suprerno Tribunal Federal.

N° 1.736/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja forrnulado voto
de congratulaçoes corn a Rede Globo de Televisão pela iniciativa de
organizar pesquisa para a escolha do mineiro do século.

N° 1.737/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto
de congratulaçOes corn a Dra. Ellen Grade Northfleet por ser a primeira
mulher indicada para ocupar urna vaga no Suprerno Tribunal Federal. (-
Distribuidos a Comissão de Adrninistração PUblica.)

N° 1.738/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja formulado
pedido de informaçOes ao Secretário da Fazenda a respeito da cobranca de
honorários advocaticios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual sobre
valores inscritos em divida ativa. (- A Mesa da Assernbléia.)

Do Deputado Rogerio Correia (3), em que solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 19/99, de sua autoria, e seja atribuido regime de
urgéncia a tramitaçao dos Projetos de Lei n°s 1.215 e 1.223/2000.

Do Deputado Rogerio Correia, em que, apoiado pelos Deputados Ailton
Vilela, Vice-Lider do PSDB; Marcelo Goncalves, Lider do PDT; Sebastião
Navarro Vieira, Lider do PFL; Ivo José, LIder do PT; Chico Rafael, Lider do
PSB; Luiz Fernando Faria, Lider do PPB; Márcio Kangussu, Lider do PPS; e
Carlos Pirnenta, Lider da Minoria, solicita seja atribuido regime de urgéncia a
tramitação do Projeto de Lei n° 1.240/2000.

- São tarnbém encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Rogerio Correia, Dinis Pinheiro, AntOnio Andrade e Alberto Bejani.

Proposicao Não Recebida
- A Mesa, nos terrnos do inciso Ill do art. 173 do Regimento Interno, deixa

de receber a seguinte proposicão:
REQUERIMENTO

Do Deputado Sàvio Souza Cruz, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulacoes corn a Sr. Fábio Proença Doyle por sua posse na
Acadernia Mineira de Letras. (- ldéntica proposicão foi apresentada
anteriorrnente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes das Comissöes de

Transporte (2), de Administraçao PUblica e de Educação e dos Deputados

L
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tra e Fernão Dias, não padern ser desprezados.
O Polo de Tecnologia da Informacão e de Telecomunicaçoes de Minas
erais, na regiaa do Alto do Sapucal, que tern como "capital" Itajubá,
;tabelecida a partir do projeto Itajubé TecnOpalis, vern se destacando, em
vel nacional, coma fonte promissara de desenvolvimento de toda a região
il de Minas.
0 Deputado Dalrno Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeça, ilustre Deputada
iibrOsio Pinto. Tarnbém faça caro cam as manifestaçOes de V. Exa. Coma

eu, V. Exa. também é do Sul de Minas. Ha muita tempo samos campanheiros
de primeura hara. Desde a ana passada, estamas nessa ernpreitada a da BR-
459, corn mavimenta nascido na sua querida terra Itajubà. Fizemos
sucéssivas reuniOes em tada a malha viária da BR-459.

Recenternente, coma V. Exa., também tive a prazer de participar do
rnavimento na Fernão Dias. V. Exa. muita bern expOs a questaa. Não
pademas verificar urn fato isalada. Temos de unir farças, principalmente junta
aa Gaverna Federal, pela recapeamenta e pela duplicaçaa da BR-459. Diga-
se de passagem, nobre Deputada, que V. Exa, assim coma eu, a Deputada
Sebastião Navarro Vieira, a Deputada Bilac Pinto, a Deputada Chica Rafael,
està ha muita tempo nessa luta. Haje, a farmatação da ADISMIG de Pacas
de Caldas, sem sornbra de dUvida, engrassa a fileira para que sensibilizernas
a Governo Federal. V. Exa. abardou para a dia 17 a passibilidade de uma
nova paralisacaa no Sul de Minas. Acredito, ilustre Deputado AmbrOsia Pinto,
que, cam esse mavimenta que estamos fazenda, cam esses pleitas que
fazemos par meia das nassos gabinetes e dos Prefeitos que representam as
municIpias desse carredar viãria, que a Governa Federal, antes mesma
dessa data, tarnarà alguma iniciativa. Ha paucos dias, estive cam a Diretar do
DNER, Dr. José Hélcio, que assumiu a compramisso, juntamente corn as
Prefeitos da nassa regiãa, de uma recuperaçao rápida da rodovia.

O pranunciamenta que V. Exa. faz e de muita prafundidade. Jã nãa temos
coma supartar essa situaçâa. Parabéns, Deputado Ambrosia Pinto. Essa é
uma reflexão que nOs, Deputadas sul-mineiros, temos a obrigaçao de fazer,
para buscar uma saluçao rapida e ernergente, do mesmo tamanho do
desenvolvimenta da sua querida Itajubá. Estamos aqui para buscar esse
trabalho junta ao Gaverno Federal. Parabéns a V. Exa.!

O Deputada Ambrosia Pinto - Criar ali a Vale do Silicia mineira é urn
desafia que todos nOs, representantes legitimos dos interesses do Sul, de
bracas dadas cam a populaçaa, devemas estabelecer coma meta priaritaria,
pais acreditamas que praparcianar aquela região infra-estrutura adequada
para que passa campetir, em igualdade de condiçOes, corn outras centras de
excelência do setar representa grande passo no sentido de se promover urn
nova cicla de desenvalvirnenta regional.
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Hely TarquInio e Maria Olivia.

Oradores I nscritos
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Arnbrósio Pinto
0 Deputado AmbrOsia Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,

imprensa, no prOximo dia 17, o Sul de Minas vai parar, para protestar contra
a falta de segurança na BR-459, que, lamentavelmente, apôs longos anos de
abandono, vem se tornando urn acesso perigoso, representando verdadeira
via de calamidade pUblica.

0 movimento, previsto para ocorrer no trecho entre Os municipios de Santa
Rita do SapucaI e Itajubá, conta corn o nosso total apoio, pois representa a
voz desesperada de uma regiao que luta para preservar a vida dos usuàrios
dos rnais de 37 mu veiculos que trafegam diariamente por ela. Podemos
afirmar que as acoes de ressarcimento por acidentes, prejuizos e danos
causados superarão muito Os valores necessários a sua total recuperação.

No Ultirno dia 27, tivemos a oportunidade de participar de uma primeira
manifestaçao, promovida pela Agencia para a Desenvolvimento Integrado do
Sul de Minas - ADISMIG -, quando representantes de diversos segmentas da
regiao esboçararn indignação perante a falta de iniciativa do Governo Federal
para solucionar definitivamente a questào. Infelizmente, foi urn movimento
localizado. Devernos lutar por toda a extensão da BR-459.

Como parlamentar, näo estamos medindo esforços para exigir do Governo
Federal a irnediata reestruturaçao dessa rodovia. De acarda corn estudos
técnicos, não basta apenas realizar a pavimentaçao asfãltica da pista, é
preciso realizar urna abra maisdetalhada em todo o seu trajeto, que inclui,
entre outros pantas, a recuperaçao dos acostamentos e a reformulaçao de
algumas curvas que demonstram urn projeto ultrapassada para os padroes
atuais.

Apesar da nossa luta, a DNER informou que está elaborando urn novo
projeta para a rodovia, que ficará pronto apenas em 2001. Seguindo Os
trãmites legais, que inclui o prdcesso dé Iicitacaa e o prazo legal para a
execuçao, a obra deverá ser rélizada apenas em 2002. Ate là, coma ficam a
vida dos usuários e os muitos investimentos previstas para a regiao?

A dimensão dos trabalhos desenvolvidos pelas empresas Sisvoo, Helibrás,
Alcooa-AFL do BrasH, Stabilus, Fania, Omega, Cabelauto & Cabelt, Imbel,
Higident do Brasil etantas outras ernSantà-Ritae Pouso Alegre é urn born
mativo para que as autaridades cothpetentes cornecehv a vislumbrar uma
opção capáz de resolver definitivamente os' prablemas-causados pela ma
canservação da BR-459.

Os anseios dos municipias mineiros e paulistas, localizados na BR-459,
entre Lorena SP e Poços de Caldas pantos de urnão dos mais irnpartantes
Estados brsileiros e de duasrOdovias federais de rande circulaçaorVia



chegada de seu irmão, o Inspetor de Policia Celso Batista Ferreira, meu
dileto e fraterno amigo, que levou a vitima para o hospital, tendo sido
internada no CTI do Hospital da Previdência.

Horas apOs, já se tinha conhecimento do prognastico da morte cerebral de
Silvio, quando a familia, corn a bondade que Ihe e peculiar, apesar da irnensa
dor, colocou Os orgãos do policial para doacao.

Apesar de terem rnatado Silvio como se abate urn animal, a ocorrência foi
registrada da forma que os agressores quiseram faze-la, nao espelhando a
realidade dos fatos se cotejado com o relato das testemunhas, que erarn
muitas, pois ali ocorria uma festa.

Essa foi uma tragedia, entre tantas outras, fruto de desentendimentos e
agressOes de policiais militares contra policiais civis. Está ainda vivo em
nossa memória o assassinato da Detetive Marilia por policiais militares.
Vejamos rnais alguns casos:

a) Ha alguns dias, a Perita e Examinadora Norma de Fatima Januzzi
Bernardes foi agredida, hurnilhada e algernada, em Araxé.

b) No dia 18/10, o Escrivão Wander Augusto dos Santos, na cidade de
Passos, quando retornava da Faculdade, foi agredido por policiais militares,
que Ihe arrebataram a arma.

c) No dia 22 de agosto, a perita Carla Adriane Faragio Miranda, quando se
dirigia ao DETRAN para emplacar seu carro, cujas placas foram furtadas, viu-
se cercada por seis viaturas da Policia Militar corn inUmeros policiais e,
apesar de se identificar como policial civil, foi fisicamente agredida,
juntamente com sua irma Emmanuelle, nas proximidades da Feira dos
Produtores, nesta Capital.

Esses são alguns e recentes casos em que policiais civis são vitimas de
policiais militares. A populacão em geral tem sofrido esse tipo de tratamento
por alguns policlais militares, e isso ja fol noticiado pela imprensa. Vimos ate
uma assessora de Gabinete desta Casa Legislativa ser agredida por policais
militares a socos no peito, apos ter sido submetida a uma cirurgia de troca de
válvula no coração. Isso aconteceu em Contagem, no dia 8 de fevereiro, e
ninguem sabe ou viu se foram punidos os agressores.

Quero registrar que minha assessoria, da qual com muita honra e
competéncia faz parte o Delegado-Geral Nisio Ribeiro de Carvalho,
acompanhou essa funcionãria em Contagem, e nada foi feito. Não temos
conhecimento da punição desses agressores. Essa assessora ainda não foi
chamada para prestar esclarecimento a Justiça.

Esses são apenas Os fatos que chegam ao nosso conhecimento, rnas
quantos outros podem estar ocorrendo, fazendo vltimas no Estado. A Policia
Militar, pasmem, não tern Corregedor. As investigacOes são realizadas dentro
dos prôprios quarteis de seus agressores.
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Contudo, o despertar do Vale do Silicio rnineiro vai depender da

çapacidade de ntegração das cidades incluidas na Rota TecnolOgica 459
corn a cidade de Campinas, em São Paulo, que vern se transformando num
dos maiores pólos do setor no Pals, concentrando urn nümero grande de
empresas das areas de informãtica, telecomunicaçoes e eletrOnica.

A importanCia da mobilizaçao dos poderes pUblicos e da sociedade
organizada, no sentido de prornover medidas eficazes visando resolver
definitivamente a questao será de fundamental importancia para fornecer a
região onde se concentra 43% de toda a economia do Estado, melhores
condiçoes para urn desenvolvimento integrado, devidarnente organ izado.

Apenas as autoridades constituidas aincla não perceberam a irnportãncia
dessa obra no nosso Sul de Minas, não so para Minas Gerais, como também
para a econonhia do nosso Pals. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Policiais

Civis presentes pessoas que nos visitam, imprensa, a Policia Civil está de
luto. Ocupo hoje esta tribuna, consternda, para, nurn sentido lamento,
apresentar as nossas condolências a familia do detetive Silvio Batista
Ferreira, hornem de paz, advogado, cristão e participante ativo dos
movimentos da Igreja CatOlica, teve sua maior atuação como policial no
DETRAN; era irmâo de mais quatro policiais civis.

Esse policial aos 30 minutos do dia 2 prôxirno passado, foi vitima de urna
das acOes maiS intempestivas, cruéis e bárbaras de agentes da Policia Militar
que ocupavam a viatura 5243, cornandada pelo Sargento Altair Nepomuceno
e sua guarnicäo. Esses policiais militares, no Bairro Jardim America,
abordaram JUlio César e Cláudio, amigos de Silvio, e apOs identificá-los
começaram a agredir JUlio César, que naquele dia comemorava o seu
aniversário. Julio, de apenas 21 anos de dade, afilhado do detetive Silvio,
gritou por sua presença e quando Sllvio, que estava no interior da casa,
chegou e se identificou como policial civil, foi logo ameaçado de morte por urn
dos componentes da guarnição, que disse que Ihe dana urn tiro na cara. SO
que não ficou sO na ameaça. Em seguida, desferiram-Ihe uma pancada e
coronhadas de arma pesada, de grosso calibre, causando a vitima grave
fratura craniana.

Já caido e ferido mortalmente, agonizando, 0 detetive Sl!vio recebeu chutes
e pontapes daqueleS policiais que estavam a sua volta, corn armas de grosso
calibre, armas de guerra, e corn ironia não atenderarn aoapelo desesperado
da irma de SiIvio, que implorava para que tentassem salvá-lo, levando-o para
o hospital.

Nem isso estes homens que fazem e representam o policiamento ostensivo
foram capazeS de fazer. Sllvio so foi socorrido, tempos depois, corn a
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o Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputada e colega Elaine
Matozinhos, manifesto, em meu norne e, por designaçao do Vice-Lider,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em nome da bancada, solidariedade a toda
a familia da Policia Civil por esse acontecimento, que, infelizmente, não é urn
fato isolado. E lamentável que urn cidadão policial civil tenha sofrido esse tipo
de agressão, vindo a falecer. Essa atitude animalesca por parte dos policiais
militares demonstra uma concepçâo fechada. Assim sendo, surge a tese da
unificaçao de comando, da desmilitarização da Policia Militar, para
caminharmos no rumo de unia polIcia Unica, de caráter civil, não dentro da
ideologia de seguranca nacional, como forca auxiliar do Exército. Vemos que
isso e o desejável, jã que possibilitaria a correcão dessas distorçOes. A idéia
de termos uma academia ünica para treinamento, de caràter menos militar e
mais civil, é fundamental nesse processo.

Mas, nobre colega, se acontece urn fato desses corn urn policial civil,
ficamos a imaginar o que acontece corn a maioria dos cidadãos comuns,
embora saibamos que a atitude insana dos agressores recrudesceu ao
saberem, pelos apelos dos familiares, tratar-se de urn policial. E larnentável
que isso aconteca. Nisso tudo, vemos urn episOdio muito triste, nobre colega:
o Gel Severo, do Gornando da Capital, em momento algum se submeteu ao
exercicio da dUvida. Em seu prirneiro pronunciarnento, apOs a acontecimento,
deu a versão mentirosa constante no boletirn de ocorrência, afirmando o que
là se encontrava escrito. Esse mesmo Comandante declarou, dias atràs, que
seria "olho por olho, dente por dente". Crelo que está colocando em pràtica
suas palavras anteriores. Sern se pensar no afastarnento de urn Comandante
tao despreparado, não teremos paz entre as Policias Militar e Civil e
continuaremos mantendo esse abismo corn a prôpria sociedade. Nossa
solidariedade, total e nosso irrestrito apoio a V. Exa. e a familia do policial
vitimado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Obrigada, nobre Deputado Durval Angelo.
Ressalto, complementando sua fala, que esse fume, dizendo que caiu e
bateu corn a cabeca no meio-fio, ja estamos cansados de ver, pois o
assistimos, durante 25 anos, ao longo de nossa histôria como Delegada de
Policia. Esse tipo de argumento é inaceitãvel.

Neste mornento, esta Casa está decidindo a unificaçao de comando para a
segurança pUblica em Proposta de Emenda a Constituicao n° 33/2000, de
minha autoria e dos Deputados Sargento Rodrigues, Cabo Morais e João
Paulo. Sabemos da resistência do Cornando e dos óflciais da PM corn
referéncia a essa proposta de ernenda a Constituição.

Recebemos do Sr. Domingos Sávio de Mendonça, Major PM e Presidente
da Associaçäo dos Ofiiais da PM, expediente em que nos inforrna que a
proposta de ernenda a Constituição' etá sendo interpretada corno
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subordinacão da Policia Milutar a Policia Civil, sugere a extinçao da
Secretaria da Seguranca POblica e a criacão da Secretaria de Defesa Social,
estabelecendo-se que esse Secretário seja a Vice-Governador do Estado.

Nunca poderiamos pensar nurna proposta de tarnanho retrocesso. Qual
tempo teria a Sr. Vice-Governador para comandar a Policia Civil, a Policia
Militar e o Corpo de Bombeiros? 0 Vice-Governador atual ou as que virão
estariam dispostos a tamanho desaflo? Teriam perfil para isso?

Mas ye-se, ate por este documento, a avidez de poder de alguns
comandantes da Policia Militar, que querem separar-nos, sim, Deputado
Sargento Rodrigues e Deputado Cabo Morais, para que fiquemos cada vez
mais distanciados uns dos outros, de preferéncia subordinados a urn Vice-
Governador que nunca teve tempo sequer para reunir o Conselho de Defesa
Social, pois assirn estaremos cada urn buscando seu poder de comando
isoladamente.

Urna instituicão que hoje não tern sequer urna Corregedoria, como a Policia
Militar, para apurar as infraçoes cornetidas par seus integrantes, por certo se
sentirá muito humilhada se submetida a uma politica Unica de segurança
püblica, coordenada par urn Secretário escolhido pelo Sr. Governador.

Estarnos vendo nossos policiais serem assassinados por bandidos, apenas
por serem policiais. Virnos recentemente a morte do perito Sebastião Hércio
da Silva, apenas de 42 anos de idade; mas entendernos que ver policial
rnatando policial é a total desintegracao das instituiçOes, que pode levar a
consequências muito sérias.

Queremos e desejarnos trabalho integrado e harrnônico para dar segurança
a nossa sociedade, rnas a Policia Civil espera a apuração rigorosa dos fatos
rnencionados, coma já determinou a Sr. Governador do Estado.

Quero, neste mornento, reafirrnar, corn os nossos companheiros do
Sindicato dos Policiais Civis, a comprornisso de estar pessoalrnente, na
qualidade de Delegada-Geral de Policia, de advogada, de Deputada
Estadual, cidadã e amiga da familia enlutada, junta corn a assessoria juridica
do meu gabinete, acornpanhando, de perto, o desenrolar das investigaçOes.
Apoiamos tambérn as acOes judiciais que serão intentadas por essa entidade,
conforme jà noticiado pela imprensa, por ser de justica.

Esse hornicidio doloso tern de ser apurado pela Divisäo de Crirnes Contra a
Vida, e tern de ser encaminhado a inquerito a justiça comum. Houve, par
parte dos autores, a vontade deliberada de matar, coma jà tinham arneacado.

Srs. Deputados, corn esse larnento, quero mostrar a V. Exas. a
necessidade de construirmos o caminho para urna verdadeira politica de
seguranca pOblica, corn açöes integradas, eficuentes e respeitosas. E
chegada a hora de deixarrnos as palavras e agirrnos.

Querernos aqui, neste momenta, dizer também da constante e indevida
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invasão da Poilcia Militar no trabaiho da Policia Civil. PoUcia Militar e para
fazer policiámento preventivo, ostensivo, fardado. Policia Civil é para fazer
policia judiciária, investigaçoes, através do inquérito policial. Vi, ao longo dos
meus 25 anos como De!egada-de Policia, policiais militares prendendo,
interrogando, evando para Os quarteis, fotografando, para depois levar 0
acusado de prãtica de crime a presença da autoridade policial, que e o
Delegado de Policia. Exorbitam de suas funçoes, atropelarn a Constituicao e,
muitas vezes, atrapaiham as nossas investigacOes, prejudicam o inquerito
policial e, por conseqUência, 0 processo criminal.

Corno Deputada, que aqui representa 0 POVO mineiro, e como Delegada-
Geral de Policia, quero dizer ao Sr. Governador que, corn a devida urgencia,
aguardamos posiçoes firmes para pôr firn a todos esses desencontros entre
as instituiçöes que fazem a segurança pUblica em flosso Estado. Que a
PoUcia Militar se atenha a sua area de atuação institucional e que tenha, no
contato corn a populaçao e corn a Policia Civil, a urbanidade e o respeito que
todos nos merecemos. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargerito Rodrigues.
o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

pUblico que nos visita, endosso as palavras da Deputada Elaine Matozinhos
no que diz respeito a morte do policial civil. A polIcia não deve extrapolar as
suas açöes corn relaçao a prevençäo ao crime. Nobre companheira
Deputada Elaine Matozinhos, estou muito triste porque, desde quando
assurni o mandato nesta Casa, tenho ocupado esta tribuna, incansavelmente,
para denunciar a morte dos policiais civis e militares do nosso Estado no
cornbate ao crime. Ficamos preocupados corn esses policiais da linha de
execução, porque estäo sujeitos a isso. Não compactuo corn a ação
desencadeada pela guarniçäo da Policia Militar nesse episôdio, em que uma
vida fol ceifada. Não concordarnos e não aprovarnos essa atitude.
Esperamos que o desenrolar.doinquerito policial militar e do inquerito da

iDelegacia deHomicidios possa trazer a pUblico a verdade. Então, esse caso
será levado a justiça rnilitar ou comum, de acordo corn o entendimento do
Ministério PUblico.

Como disse 0 Secretário Henrique Hargreaves, no jornal "0 Tempo", de
hoje, otreinamento dos policiais civis e militares será incrementado nas
academiasde forrnaçao. Segundo ele, a questao que causa a disputa de

.vaidae entre os policiais das duas corporaçOes. é cultural, nao vindo,
portanto, do cornand9. 'Deixo claro ao nosso Secretário Henrique Hargreaves
que venho ocupando esta tribuna desde o inicio da l egislatura, pois essa
rninha preocupação é constante: Durante 15 anos, combati o crime. Sei que o
entrosamento e a integraçao tern de artirda base, porque quem atenderá 0
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cidadão nao será o Cel. Mauro Lücio nern o Secretário da Segurança
PUblica, Mauro Lopes, que deveria ser o Secretário da Policia Civil. Se fosse
o Secretário da Segurança PUblica, teria de chefiar as duas Policias, de
acordo corn a proposta que estamos apresentando a este Plenário. 0
Cornandante-Geral da Policia Militar e o Chefe da Policia Civil, que é urn
Delegado de carreira da Ultima graduação, chefiariam a Policia Civil,
coordenados pelo Secretário da Seguranca PUblica. Essa e a nossa
proposta. Fico triste ao saber que esse episOdio poderia ter sido evitado. Sou
urn Deputado da base do Governo, mas não tenho melindre de cobrar do
Governador a integração do apareiho policial, que apenas tern dois objetivos:
a meihoria da prestação do serviço de segurança pUblica para a sociedade e
a prornocão da integracao das linhas de execucão das duas Policias. Na
histôria das duas instituiçoes, desconheço que urn Delegado Regional tenha
tido urn atrito corn urn Comandante Regional de policiamento da região Sul,
Norte ou Leste do nosso Estado. Desconheço, também, que o Chefe do
Estado-Maior da Policia Militar tenha tido algum atrito nas ruas. Isso ocorrerá
nas bases. Precisamos promover a integração do aparelho policial
exatamente nessas bases. Fatos como esse já poderiam ter sido evitados he
muito tempo. Não gostaria de ficar fornentando essa discOrdia, porque,
certamente, isso nao levaria a nada. Essas duas Policias terão de continuar
fazendo a segurança pUblica do nosso Estado. Conto corn o apoio desta
.Casa e corn a sensibilidade dos Deputados. A integração do apareiho policial
precisa sair, quer o Secretário da Segurança PUblica e o Cel. Mauro LUcio
qUeiram ou não. As duas Policias poderiam estar traçando, conjuntamente,
urn planejamento para o combate ao crime. Os policiais da Furtos e Roubos,
da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e da Falsificaçao poderiam estar em
contato permanente corn a Policia Militar. Por que isso não ocorre? Não
ocorre por causa de vaidade das cupulas, que ainda não querern uma
aproximação corn medo de perder alguma coisa, caso isso venha a
acontecer. Nós, Deputados, nao podernos ficar presos a vontade das cüpulas
das Policias Civil e Militar. Temos de propor a integracao do apareiho policial,
que deve ser feita inicialmente pela base, que executa a atividade policial, ou
seja, quem troca tiros corn os marginais S0 Os Soldados, Cabos, Sargentos
e Tenentes. Os que estão na linha de execucão da PolIcia Civil são os
Carcereiros, Detetives e Peritos, ate Os niveis I e II de Delegado. Passou
disso, as pessoas que ocupam cargos das Poilcias Militar e Civil não vâo
mais para as ruas, porque estão em nivel de gerenciamento ou estrategico.

Disse ao reporter do jornal "0 Tempo" que o Governador itamar Franco
pode fazer mu reuniôes no Palãcio. No entanto, se não prornover a
Integração, nada será resolvido. A integraçao é necessãria, porque a
populaçäo clama por segurança pUblica. A Deputada Elaine Matozinhos falou
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que, as vezes, ha superposicao por parte da Policia Militar. Coma disse
anteriormente, se a Secretãrio Mauro Lapes e a Cel. Mauro LUcio colocarem
verdadeiramente as cartas na mesa para a Governador, este vera que existe
muita coisa para ser mudada. A Policia Militar não pode fazer investigacão,
mas faz, na prática. A Policia Civil faz ronda astensiva, e nao pode. A prôpria
integraçãa acabaria corn isso. Näa precisamos de duas acadernias de policia,
precisamos samente de uma, a que sign ificaria mais economia para as cofres
pUblicos. Não precisarnos de duas centrais de camunicaçãa, mas de uma,
porque é urn sacrificio a comunicacão entre as duas policias. A Policia Militar
está nas ruas, durante 24 horas, fazendo rondas. No entanta, se precisar de
urn prontuãrio crirninal, nãa ira cansegui-la, parque está em poder da PolIcia
Civil, que nãa a fornece. Se estiver dando busca em urn cidadäo que está
corn sua cédula de identidade, a Policia Militar não cansegue saber se aquela
pessaa passui ou nao mandado de prisão, porque essa inforrnaçao está corn
a Policia Civil.

Portanto, as cUpulas das duas policias devern parar corn a vaidade,
entendenda que ambas se campletarn nos respectivas trabalhos. Na entanto,
e precisa haver integraçãa, mas nao da forma coma já aconteceu. Par
exemplo, várias crimes ocorreram no Anel Rodaviário. 0 Coronel que
comanda a policiamento da Capital e a Superintendente da Policia Civil se
reuniram e forarn ao local, realizando uma operaçaa conjunta. Depois que
passou a clamor da sociedade, depais que a midia passou a não divulgar
mais as naticias sabre aqueles crimes, as operaçOes conjuntas acabaram. As
duas palicias devem fazer aperaçöes conjuntas todos as dias. E precisa uma
academia Onica, uma central Onica de carnunicaçâa, urn arquiva criminal de
acesso comum entre as palicias. Par exempla, urn palicial militar estã nas
ruas patrulhando e aborda urn cidadão que fugiu de uma penitenciãria de
segurança maxima nurn final de semana. Pede, entào, a central de
carnunicaçães a vida pregressa daquela pessoa, mas recebe a respasta de
que a CEPOL da Pàlicia Civil não informa. Ate quanda perrnitiremas isso?
Ate quanda permitiremos que as duas palicias não se cornuniquem? E
precisa que a Secretário Henrique Hargreaves e a Governador Itamar
Frano, homens de bom-senso, tarnem providências. Ha resisténcias? Ha.
At quando ñOs, Deputadas, enquanta rnembros da sociedade, vamos
assistir a essa vaidade cultural? Ate quando varnos perrniti-la? E issa que
tenha colocada nesta tribuna, todos as dias. A vaidade continuará a bet-
prazer de quern? Do Cel. Mauro LUcia? Do Alto Comando da Policia Militar?
DoSecretário Maura Lapés? Nab padérnas permitir.

0 Gavernador pode muita bern báixar a seguinte resaluçaa: academia
unica central de palicia unica corregedoria unica das duas policias A partir
do momenta em que as Comandanths de batalhôès, d& cömpanhias, as
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Delegadas Comandantes de departamentas, de distritos e seccionais
passarern a se sentar a mesma mesa, tadas as dias, para traçar
•planejamento de prevenção e combate ao crime, a respasta será autra, seré
mais eficiente.

0 Deputada Edsan Rezende (em aparte)* - Deputada Sargenta Radrigues,
esse debate é extremamente importante. Apraveita a saciedade presente
haje nas galerias e também as telespectadores que estãa nas
acampanhanda. A logica que V. Exa. canstrói e uma tOgica da questàa dos
paderes, au seja, qual é a necessidade da separacãa, par qué ha a
separacãa de poderes se a fim e Unico? Temas haje urn grande debate
nacianal, que e a questaa da violéncia. As policias civis e rnilitares estão ai
para a combate a vialéncia, buscanda, na atualidade, a grande questaa da
prevençãa - a trabalho preventiva que deve ser feito na questaa da vialéncia,
assim coma em tantas outras atividades. Para que issa acanteca, V. Exa. tern
buscado essa discussãa, assirn coma a Deputada Elaine Matazinhos, coma
representantes da Palicia Militar e da Policia Civil. Mas a fim e Uriica, e haje a
grande discussãa e a questãa da interacao, da interlocuçaa entre as
Paderes. Nesse casa, nem e issa, e realmente a fusäa para urn Unico
abjetivo, au seja, somar esfarcas num blaca Unica de cambate a violéncia,
cam orgãas que tern suas especificidades, mas nem par issa devern estar
separadas, porque a separaçãa esta danda prablemas de camunicação, de
trabalha canjunta. Na verdade, essa decisäa gavernamental tern que atender
ao clamor da sociedade. Quem ganha cam a junção das duas polIcias? 0
pava rnineira. E par isso que essas vaidades que V. Exa. levanta näa padem
sabrepujar a vontade do pavo e a interesse da sociedade. Acho
extremamente impartante esse fato que aconteceu, para levantar navamente
essa discussão e nos encaminharrnas para urna saluçãa a mais depressa
passivel. Muito abrigada.

0 Deputada Caba Marais (em aparte)* - Deputada Sargenta Rodrigues,
gastarIarnas de externar nassas larnentas pela fato acorrido. Queremas
também dizer que, particularmente, este lamento precisa ser revestida de
trabalhos pasitivos, no sentido de buscarmas a integracao das açOes da
Policia Militar e da PalIcia Civil. Gastaria não de fomentar esta guerra palitica
que estã se travando em tomb desses fatas, mas de trazer a tana fatas
relevantes de trabalhas realizadas em conjunta pela Palicia Civil e pela
Palicia Militar, que resultaram em grandes aperacães, cam grandes
beneficias para a saciedade.

Deputada Elaine Matazinhas, está aqui nassa solidariedade para corn a
Policia Civil. Esperamas que as fatos sejam apurados ate as Ultirnas
consequências, para que aqueles que estiverern envalvidas possam ser
punidas dentro daquilo que a lei prevé. Näa podemas, de forma alguma,
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transferir pára a Policia Civil nem para a Policia Militar essa idéia de
separaçaa, de guerra entre as instituicOes, ate porque sabernos qué o
objetivo major é a açao conjunta em beneficio de toda a sociedade mineira.
Sabemos também que as duas policias tern competéncia suficiente paraisso.

Particularmente, Sargento, gostaria de dizer que, mais urna vez, em apoio
a Proposta de Ernenda a Canstituição n° 33, vamos continuar fazendo nosso
trabaiho de base junto aos Deputados desta Casa para que, definitivamente,
tenhamos uma formacão Unica, para que esses homens saibam coma agir. 0
lirnite de cornpetência entre a Policia Militar e a Policia Civil, no fim da linha,
realmente é dificil de se prever. Sabemos que a Policia Militar vem cumprinda
seu papel junta a sociedade mineira, aa longa da história. Sabemas què a
Policia Civil tambérn tern esse comportamento. So nãa entendemos, ate hoje,
a resisténcia, par parte do Governa do Estado, aa näa querer unificar essas
açaes, aa nãa querer integrar o trabaiha, se este tern urn objetiva ünica e
maior que é a saciedade mineira. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputada Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gastaria de encerrar
deixando aqul, coma já fiz par vãrias vezés, urn apela ao Governadar ltarnar
Franca. Sabemos que S. Exa. sofre muita pressäo par parte do alta oficialato
da Policia Militar, principalmente do Alto Comando, em relaçäo a Prapasta de
Emenda a Constituiçao n° 33. Gostaria de deixar clara para V. Exa. que
passei 15 anos na poilcia e sei que a integracäo trará muito mais seguranca
a populaçao de Minas Gerais e airida vai acabar corn todas essas picuinhas,
vaidades e distorçoes das açOes de palIcia. E necessãrio que a apareiha
policial seja integrado. Queremos não so a aprovação da proposta de
ernenda a Constituição, mas academia Unica, central de policia Unica,
corregedaria Unica, acesso a banca de dados e arquivos criminais de farma
canjunta e, e logico, central de comunicaçaes operando conjuntamente, para
que possamos tel urn planejamenta das acoes de prevenção e cambate ao
crime no nosso Estado. Tenho a certeza de que, fazendo isso, a Governador
Itamar Franca so terâa ganhar corn a segurança pUblica no nosso Está'do.
Fica então, mais ' uma vez, a nasso apelo aa Governador Itamar Frarica.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisãa doorador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

senhores que prestigiam a nossa reunião, imprensa de Minas, pova mineira,
ontem, dando seqUência a uma pragrarnacaa que fizerrbs juntamente corn os
colegas Deputados Estadüais ue representams egiOes menos assistidas
do nosso Estada - oNorte de Minas, o Jequitinhonha e a Mucuri -, estivemas
érn Brasilia, inteirando-nos das rriedidas iniciai do Governo Federal ara
efetiva implantacão do Projeta Alvorada, que combatea pobreano Pals
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todo, favorecendo principalmente as regiöes menos assistidas, que
possuem Indice de Desenvolvimento Humano abaixo da media do nasso
Pals. Esse movimento teve inicio ja he algum tempo, par intermédio dos
Deputados que representam aquela regiãa.

De maneira especial, quero ressaltar a participação do colega Deputado
Márcio Kangussu, que vern tentando, corn todas as suas forças, mostrar não
a pobreza do Jequitinhonha, rnas a falta de assisténcia naquela regiaa.
Iniciamos esse movimento ha alguns dias. Esse trabalho culminou corn urn
acerto corn o Governo Federal, tendo a participacão da bancada de
Deputados Federais, para a inclusão dos rnunicipios mineiros que possuem a
mesmo indice de desenvolvimento e, em alguns casos, ate mesmo inferior ao
dos municipios nordestinos. E comernoramos, soltando foguetes, mostrando
o valor da vitOria, a valor da luta, quando se tern urn objetivo.

Fornos a Brasilia coiher as primeiros resultados, inteirarmo-nos das
rnedidas que Minas está tornando para ter acesso aos recursos. Qual näo fai
a minha surpresa ao chegar a Brasilia e ficar sabendo que as recursos do
Projeta Alvorada, que para nOs, mineiros, estão no papel, para as Estados
nordestinos ja começararn a ser liberados neste ana, e, no ano de 2001,
todos as rnunicipios dos Estados nardestinos terão acOes do Governo
Federal para a combate a pobreza, para diminuir as desigualdades regionais
e, realmente, ajudar a povo nordestino.

Para Minas, o projeto so vai se iniciar em 2002. SO terernos acesso aos
recursos em 2002, a excecão de apenas dois municipios: Lontra e São João
da Ponte, no Node de Minas. Ou seja, os 155 municipios que possuern urn
Indice de Desenvolvimento Humano ruirn ou abaixo da media nacional e,
muitas vezes, pior do que muitas municipios nordestinos, sO vão ter acesso
aos recursos a partir de 2002. E esse projeto é irnportante porque envolve 12
itens, quais sejam: a Projeto de Alfabetização Solidária, corn recursos para
Minas, em 2001, na ordem de R$26.000.000,00, e em 2002, na ordem de
R$35.000.000,00, que atenderão a 300 rnil alunos, acabando de vez corn o
analfabetismo em nosso Estado.

0 segundo projeta e a Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental,
a educacãa de javens e adultos, urn projeto para gerar emprego e renda para
a juventude, principalmente para aquele jovem que sai da escola, que se
esforça para frequentar as bancos escolares e, as vezes, forma-se no 10 e no
2° graus mas se depara corn urn desemprego brutal, vialento, que tira a sua
esperança e a dos seus pais de qualquer perspectiva de crescimento. Em
2001 Minas teria R$16.000.000,00, e em 2002, R$25.000.000,00.

o terceiro e a Projeto de Garantia de Renda MInima, e a Bolsa-Escola, que
mantém na escola a jovem pre-adolescente e adolescente corn renda abaixa
da pobreza. Cada familia recebe urna certa quantia para manter seu filho na
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escola. Teriamos, em 2001, R$184.000.000,00, e em 2002,
R$160.000.000,00, so para Minas.

o quarto é o Projeto de Erradicação do Trabaiho Infantil, da exploraçâo da
crianca. Esse projeto evitaria que as nossas crianças largassem as escolas
para trabalhar nas carvoarias ou vender balas e chicletes nas esquinas dos
grandes centros e diminuiria tambérn a prostituicão infantil. E triste quando
observamos e nos deparamos corn a triste realidade: nossas adolescentes
estão se prostituindo aos 11 anos de dade, por falta de opção de vida, por
falta de condição de ir a escola.

o quinto projeto é aquele que colocaria água em todas as escolas rurais.
Quem conhece a triste realidade do Jequitinhonha, do Norte de Minas, e que
sentirá na pete a dificuldade por que passaram Os Prefeitos, Os
administradores, quando foram obrigados a aderir ao Programa de
Nucleação de Escolas, construir escolas nas partes mais long inq uas de seus
municipios sern receber a condução, o transporte escolar adequado, arcando
corn o motorista, corn o combustivel e obrigando a crianca a estudar num
processo de nucleaçao dos mais desorganizados que vi em minha vida. E
esse projeto colocaria a ãgua e a energia elétrica, que é o outro projeto que
faz parte do Projeto Alvorada, principalmente nas escolas rurais. Recursos,
em 2001, de R$5.000.000,00, e em 2002, de R$17.000.000,00.

o sexto projeto e o Agente Jovem de Desenvolvimento, que é
atendimento ao jovem entre 15 e 24 anos, para que possa iniciar uma
profissäo e se preparar para enfrentar empregos, que, cada vez mais, exigem
mão-de-obra especializada.

Na area da saOde, o sanearnento, que traz a redução da mortalidade
infantil, corn o abastecimento de agua e melhorias sanitãrias e esgotos,
principairnente nos pequenos centros. Hoje 92% dos municipios do Estado,
da região do Node de Minas, do Jequitinhonha, não possuem rede de esgoto,
que corre a céu aberto, subrnetendo a populacao a doenças, como
aconteceu recentemente ern-Pedra Azul, onde houve urn surto de côlera por
haver urn esgoto correndo a céu aberto.

o Projeto SaUde da Farnilia e o treinamento dos agentes comunitàrios de
saUde, é um dos principais projetos do Governo Federal e do Governo do
Estado. Quero citar urn exemplo da importancia do projeto: o Municipio de
Manga, no Node de Minas, corn população de 35.000 habitantes, possui
cinôo equipes de Saüde da Familia. As internaçOes hospitalares em Manga
cairam em mais de 80%, porque ha a presenca do médico, do agente de
saUde, batendo as portas do cidadäo, por mais distante que seja a sua
residência, na cidade ou na ona rural. E urn projeto que previa
R$192.000.000,00 do Govërno Federale ajuda ao programa do Governo do
Estado.
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Mais quatro projetos: Agricultura Familiar, o PRONAF ou PRONAFIN,

para ajudar o pequeno produtor rural, em 2001, corn R$11.850.000,00. 0
PRONAGER, corn R$3.684.000,00. A energia das pequenas comunidades
rurais, corn R$20.300.000,00, o Nücleo de Apoio a Famitia, corn
R$70.000.000,00, a partir de 2001.

Fiz as contas rapidarnente, constatando que é urn projeto que foi
arnplamente divulgado pelo Governo Federal, comunicado aos Prefeitos pelo
Governo e por parlarnentares federals, perfazendo, na sua totalidade, urn
volume de R$681.789.000,00, que é o que Minas estará perdendo, no ano
que vem, nesse Projeto Alvorada, que foi divulgado e não val sair do papel.

Ternos que retornar a posição tornada por esta Casa. Alias, conversando
corn o Deputado Márcio Kangussu e corn outros Deputados dessas regiôes,
estaremos voltando novamente a Brasilia, na quinta-feira, as 15 horas,
quando estarernos reunidos corn os Deputados Federals que se interessarão
por essa ação contréria ao Estado de Minas. Queremos discutir a exaustão
esse projeto e, principalmente, formar uma frente parlamentar em defesa das
regiOes menos assistidas.

Estou falando de urn volume de recursos de R$681.000.000,00. E uma
arrecadaçao bruta do Estado de Minas Gerais de urn més, que entraria no
ano que vern, do orçarnento federal, a fundo perdido. Nenhum municipio
dessas regiOes teria que desernbolsar contrapartida. São recursos que,
certamente, pela irnportäncia dos projetos contidos no Projeto Alvorada,
ajudarão a mais de 1.800.000 mineiros que vivem abaixo da linha de pobreza
media do Pals e estão principalmente no Nordeste brasileiro.

Charno a atencao da sociedade rnineira porque, se não tivermos sucesso
nessa ação e não conseguirrnos sensibilizar as nossas autoridades, os
nossos Senadores e Deputados mineiros, e se eles, mais uma vez,
abaixarem a cabeça para o Governo Federal e se renderem a essa ação
violenta contra o povo mineiro, den unciarernos desta tribuna as ornissOes que
venham a ocorrer no nosso Estado.

Vejo aqui Deputados do vale do Jequitinhonha e quero dizer-Ihes que
temos a obrigaçao civica e ate rnesmo cristã de entrar de corpo e alma nesse
projeto. Gostaria de retornar de Brasilia corn boas noticias, corno retornamos
ha urn més, cornernorando a vitOria da inclusão de Minas. Mas não adianta
incluir Minas Gerais e deixar isso no papel e assistir, mais uma vez,
estarrecidos, a vitOria dos Estados nordestinos, porque all tern em mente 0
dever de cada urn, o dever do grupo, o dever do conjunto, de não deixar que
o rob compressor do Governo Federal passe em dma das nossas
pretensOes.

Essa deve ser a postura de Minas Gerais. Esse tern que ser o papel do
povo mineiro, e, se não conseguirmos esse intento, teremos rnotivos para
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chorar urna derrota do nosso povo pobre, sern opção, sem oportunidade,
como o do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas Gerais. Muito
obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçoes
o Sr. Presidente (Deputado AmbrOsio Pinto) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidéncia passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Ease
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscricoes para o Grande Expediente da próxirna reunião.

Designacao de ComissOes
- A seguir, o Sr. Presidente designa a Comissão Especial do IPEM, cuja

composição foi publicada na edicao anterior.
Leitura de Cornunicacoes

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenãrio das cornunicacöes
apresentadas nesta reuniäo pelas Comissöes de Transporte (2) - aprovaçao,
na 55 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.174/2000, do Deputado
AmbrOsio Pinto, e dos Requerimentos n°s 1.705/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 1.706/2000, do Deputado Carlos Pimenta; e 1.710 a
1.712/2000, dessa Comissão; e aprovação, na 56 Reunião Ordinãria, dos
Requerimentos n°s 1.716 e 1.717/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Educacao - aprovacão, na 4 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.715/2000, do Deputado Antonio Carlos Andrada; e de Administraçao
Püblica - aprovaçao, na 50 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.721/2000, da Comissão de Direitos Humanos, e rejeição do Requerimento
n° 1.719/2000, da Bancada do PSB (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Hely TarquInio - indicacao da Deputada Elbe Brandão para representar a
Comissão de Direitos Humanos nas reuniöes conjuntas a que se refere o § 10

do art. 204 do Regimento Interno, na vaga atualmente ocupada pelo
Deputado Joäo Leite. ( Ciente. Publique-se. Designo a Area de Apoio as
Comissães.).

•	 '-' 	 Despacho de Req uerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogerio Correia, solicitando

seja destinada a ia Parte da reunião ordinãria do dia 30/11/2000
comemoração do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. A
Presidência defere orequerimento, nos termos do incisoXXll do art. 232 do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Antonio Andrade, solicitando seja incluido em
ordem do dia o Projeto de Lei n o 846/2000, uma vez que a Comissão de

• Fiscalização FiFanceira perdeu o praó para emitir parecer. A Presidéncia
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defere o requerimento, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141,
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja o Projeto de Lei
n° 719/99 incluido em ordem do dia, uma vez que a Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Alberto Bejani, solicitando a retirada de
tramitaçao do Projeto de Lei n° 843/2000. A Presidência defere o
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Discussão e Votaçao de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votaçao, sendo aprovados, cada

urn por sua vez, os Pareceres de Redaçao Einal das Propostas de Emenda a
Constituiçao n°s 1/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que
dá nova redaçao ao art. 69 da Constituicao do Estado; 30/99, do Deputado
Márcio Cunha e outros, que altera a composiçao do Conselho de Defesa
Social; e 32/2000, do Deputado Chico Rafael e outros, que acrescenta
paragrafo ünico ao art. 153 da Constituiçao do Estado (A promulgacao.); dos
Projetos de Lei Complementar n°s 11/99, do Deputado Mauro Lobo, que
acrescenta parãgrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispoe sobre o
Estatuto dos Funcionãrios POblicos Civis do Estado de Minas Gerais;
23/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios
operacionais para exercicio da competencia legal do Tribunal de Contas do
Estado no controle do pagamento dos contratos administrativos; 24/2000, do
Governador do Estado, que dispOe sobre a manifestacao por militar inativo de
pensamento e opiniao; e dos Projetos de Lei n°s 4/99, do Deputado Sávio
Souza Cruz, que dispOe sobre a politica estadual da coleta seletiva de lixo;
151/99, da Deputada Maria Olivia, que institui 0 programa permanente de
renda minima para a familia que se responsabilizar pela guarda de crianças e
adolescentes abandonados; 303/99, da Deputada Maria Olivia, que intitula
programa de atendimento domiciliar a idosos e dá outras providências;
540/99, do Deputado Carlos Pimenta, que dispOe sobre a busca de pessoas
desaparecidas; 11/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui
procedimentos especiais para prevençao e detençao dos casos de lesOes por
esforços repetitivos; 464/99, dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto
Coelho, que dispOe sobre a propaganda e publicidades promovidas 01
ôrgãos püblicos e entidades sob controle direto ou indireto do Estado; 610/99,
do Deputado João Pinto Ribeiro, que dispOe sobre a impressão do calendário
de vacinas infantis obrigatôrias nas embalagens de leite dos tipos C e D
comercializado no Estado; 771/99, do Deputado Wanderley Avila, que dispOe
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sabre dispensa de certidão negativa de débitos do INSS aos municipios
que possuam fundo de previdëncia prOpria; 798/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que estabelece condicoes para funcionamento de cãmaras de
bronzeamento artificial; 821/2000, do Deputado João Paulo, que altera Os
arts. 10 e 30 da Lei no 12.789, de 17/4/98, que torna obrigatoria a fixaçao de
preço em produto comercializado no varejo e dá outras providencias; e
937/2000, da CPI do IPSM, que cria a Conselho de Beneficiãrios do Instituto
da Previdéncia dos Servidores Militares de Minas Gerais - CBI IPSM (A
sançao.).

A Presidência verifica, de pIano, que nào mais existe "quorum" para
votaçao e, tendo em vista a importância da matéria constante na pauta,
determina seja feita a chamada para a recomposição do nUmero regimental.
Corn a palavra, a Sr. Secretário, para praceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretãrio (Deputado Marco Regis) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderarn a chamada 15 Deputados. Não ha

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando Os
Deputados para as reuniöes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 8, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocação,
bern coma para a reunião ordinãria também de amanhã, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçao
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 1880 REUNIAO ORDINARIA, EM
31/10/2000

Presidéncia do Deputado Anderson Adauto
Sumário: Cornposiçao da Mesa - Destinaçao da interrupçao dos trabalhos

ordinários - Palavras do Secretário Mauro Lopes - Palavras da Deputada
Elaine Matozinhos e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau,
Rogerio Correia, Marcelo Gonçalves - Palavras do Sr. Presidente - Palavras
da Deputada Elaine Matozinhos.

Composiçao da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia convida a

tomar assento a mesa o Exmo. Sr. Deputado Federal Mauro Lopes,
Secretário da Segurança PUblica do Estado de Minas Gerais.

Destinaçao da lnterrupçao dos Trabalhos Ordinãrios
O Sr. Presidente- Déstina-se a interrupçao dos trabalhos ordinários a

receber oSecretãrio da Seguránça PUblica, Deputado Federal Mauro Lopes.
Palavrasdo'Secretário Mauro Lopes

Sr. Presidente,Srs. Depitadôs, tenho urn ôtimo relacionamento, de
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amizade fraterna, corn a Marcelo. Minha filha mora em Pedro Leopoldo e
e amiga dele. Ele me fez as seus pedidos de desculpas, porque agiu daquela
maneira em urn momenta de emoção. Esclareco ao Plenãrio que reagiria
dessa forma caso tivesse uma bola de cristal, porque não me foi relatada
nenhuma atividade sigilosa da CPI. Na sexta-feira, não me encontrava em
Bela Horizonte, porque estava em Campo Bela. Quando a Renato Patricia
alegou que teria de levar isso ao escalão superior, referlu-se a hierarquia da
Policia Civil, de que não faço parte. Sou Secretário de Estado da Seguranca
PObI ica.

Hoje, durante uma reunião do Conselho, fiz questao de apurar todos as
fatos. Realmente, tamei conhecimento deles hoje. 0 Renato Patricia, coma
havia alertado a CPI, levou ao conhecimento do Dr. Morais, seu chefe
superior. Portanto, a Secretãrio jamais tamau conhecimento dessas
atividades da CPI. Fiquei estarrecido, porque jamais atrapaiharia as trabalhos
da CPI. Coma as drogas são a mal da humanidade, jamais atrapaiharia. Não
sou carporativista, não sou da Policia Civil.

Quero ressaltar a relacionamento de alto nivel que sempre mantive corn
esta Casa. Disse ao prOprio Presidente da CPI, Deputado Marcelo
Gonçalves, que, como Secretário de Estado, dana todo a apoio aos trabalhas
par ele desenvolvidos. Assim que as Deputados Marcelo Gonçalves, Rogerio
Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues estiveram na minha sala,
quinta-feira, entreganda-me urn oficio, solicitando a afastamento de urn
Delegado que supostamente poderia estar envoivido, imediatamente 0
afastei, par meio de uma publicaçao no "Diário Oficial", cuja côpia entreguei
ao Presidente. Afastei a Delegado, a Detetive e urn Carcereiro de suas
atividades. Já estão em Bela Horizonte, a disposiçao da Corregedoria. Assim,
a CPI poderá trabalhar corn tranquilidade.

Sempre agi corn clareza e firmeza. Reafirmo, novamente, que, em
momenta algum, tomei conhecimento desses fatos. So se tivesse uma bola
de cristal. 0 meu grande problema foi justamente a meu name, Secretãrio de
Estado e Deputado Federal, ser citado na Radio CBN. Disseram que a
Secretario teria delatado essa operaçao. Isso foi muito triste, porque eu não
tinha conhecimento, estava ausente de Bela Horizonte. Mesmo sem
nenhuma maldade - porque conheco a relacionamento do Deputado Marcelo
Gonçalves para comigo -, ao citar a meu name, foi a mesma coisa de se
jogar papel picado do alto do Ed. Acaiaca, pois ninguém consegue junta-b
rnais: 0 meu name foi jogado para todo o lado pela radio e pela televisão.
Portanto, tenho a direito de estar aqui. Ao vir entregar uma carta reservada
ao Deputado Marcebo Goncalves, adentrei este Plenãrio, e peco desculpas,
entregando-a ao Deputado Sargento Rodrigues, que se pronunciava em
aparte, para que a lesse.
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Como tudo jã se tornou pUblico, escrevi a carta, dizendo que, como
Secretário de Estado, tomarei todas as providéncias. Reiterando o meu
coinportamento, digo aos membros da CPI que continuem firmes, continuem
trabaihando, continuern contando corn o meu apoio e corn o apoio do
Governador do Estado. A CPI tern de ir ate as Oltimas . conseqUéncias,
apurando todos Os fatos. Estarei na Secretaria, a disposiçao de todos.
Ressalto o afeto e a amizade que tenho pelo Deputado Marcelo Gonçalves,
que, realmente, foi rnuito humilde. Foi urn ato de grandeza de sua parte dizer
que havia citado o rneu nome num momento de violenta emoção. Aceito as
desculpas e continuo tendo, por esta Casa, o conceito que sempre tive.
Obrigado.

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretârio, reafirrnarnos a posição do

Sr. Secretário da Seguranca PUblica, Dr. Mauro Lopes, ern todo o desenrolar
da CPI.

lsso foi atestado pelo Presidente, que hoje, na tribuna, pediu desculpas a
PolIcia Civil pela sua fala, que generalizava a instituicao corno urn todo.
Quero dizer ao Deputado Marcelo Gonçalves que, como Deputada, como
Delegada-Geral de Policia, aqui representando a instituiçao, aceitamos as
desculpas. Entendernos o momento, rnas sabemos da gravidade de todas as
conseqUências que elas tiveram na vida da PolIcia Civil e do Secretãrio
Mauro Lopes. Queria ressaltar a seriedade, a integridade e a
responsabilidade do Dr. Morais, que foi, por vários anos, nosso Corregedor-
Geral: pessoa Integra, séria, em mornento algum iria dificultar Os trabalhos da
CPI. Alias, o Dr. Morais foi urn dos Corregedores mais enérgicos que a
instituição ja teve, fez questão de colocar para fora todos os policiais que
tiveram desvio de conduta.

Queremos registrar, dizer que aceitamos as desculpas, e falar da seriedade
do nossoSuperintendente-Geral e da PolIcia Civil, que, neste rnornento, teve
a posição do Deputado Marcelo Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Presidente.

Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira
Sr. Presidente, aproveitando a presença do ilustre Secretário Mauro Lopes,

acredito que ele já deve ter conhecirnento disso, rnas, se não tern, gostaria
que chegasse ao seu conhecirnento que o Dr. Juvenal, que era Delegado de
Policia em Poços de Caldas e foi transferido para Pirapora por não ter
comparecido a posse do ilustre Secretário, foi de a transferido para
Manhuacu e, récentemente, faleceu, por problema cardlaco, sobre a mesa de
trabalho. E urn fato tremendamente lastimável que urn horném cuja vida
estava estabilizada e tranqUila em Poços de Caldas tenha falecido sobre a
mesa de trabalho, ôorno Delegado de Policia, em Manhuacu.

Palavras do Deputado Paulo Piau
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de fazer urna colocação
simples, mas que retrata bern que esta Casa está, realrnente, se envolvendo
corn a CPI do Narcotráfico. E urn trabalho de uma dimensão extremamente
grande, porque, como disse o Secretário da Seguranca POblica, esse é urn
problema da hurnanidade. Como a CPI do Narcotrãfico, a Assernbléia
Legislativa e ate o poder pUblico, digo que sornos muito pequenos para
enfrentar urn problema dessa magnitude.

Ao mesmo tempo, queria estar ao lado do nosso Presidente, Deputado
Marcelo Gonçalves, que tern tentado conduzir a CPI da melhor maneira
possivel, mas a interferência e rnuito grande P01 parte dos interessados,
dessa mafia que comanda o tráfico de drogas. São pessoas, rnuitas vezes,
livres de suspeita, porque envolveram o proprio poder pUblico.

Secretário Mauro Lopes, nao quero fazer nenhurna referência a V. Exa.
nem a Policia Civil; generalizo o poder pUblico, rnas ternos sofrido grande
resistência por parte de todas as instâncias do prOprio poder publico - do
Legislativo, do Executivo, do Judiciário - no aprofundamento das questoes
que dizern respeito ao narcotrãfico. Portanto, essas divergências que se dão,
no fundo, são boas para a sociedade, porque, pelo menos, fazem a
sociedade refletir.

Está nas rnãos da sociedade tentar verificar, analisar e identificar onde
estão, realmerite, as pessoas corn mascara. Temos pessoas do meio pUblico
e do civil verdadeiramente mascaradas corn relacão ao tráfico de drogas e,
por isso mesmo, esse trabalho estã dificultado.

Então, quero dizer que, se algo de errado aconteceu ou vern acontecendo
corn a CPI, podem ter certeza de que e corn a melhor das intençöes de
proteger a sociedade.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Sr. Presidente, gostaria de reforçar o que ja foi explicado pelo Deputado

Sargento Rodrigues, mas quero dizer tambérn - e é born que o Secretário
esteja aqui - que recebemos, na CPI, denüncias extremamente sérias sobre a
Divisão de TOxicos. E não partiram de, apenas, uma ou duas pessoas. São
denCincias que, infelizrnente, coram qualquer cidadão de Minas Gerais. E
essas denüncias vém se repetindo na CPI. 0 fato e que, dentro da Divisão de
Toxicos, existern, aproximadamente, 35 presos destinados ao trabalho de
faxina, o que significa muito mais do que 10% dos que estão presos naquele
local. Ficam no trabaiho de faxina e são libertados nos fins de sernana.
Metade num fim de semana, rnetade no outro. Para isso, pagam propinas
tanto para Carcereiros quanto para o Delegado da Divisão de Tôxicos.

E uma denOncia extremamente séria, que, repito, não foi de apenas uma
fonte. Tivemos o cuidado de checar não a denUncia em si, o que fariamos no
sébado passado, mas essas fontes, que foram escutadas. E essas denüncias
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nos dàvam Os nomes dos presos - verificamos e virnos que, realmente,
estão presos Ia, o que ja e indicio grave de que a denUncia tern seriedade e,
portanto, todos esses presos estariam na faxina. E nomes de Carcereiros. E
quem fez esse tipo de denUncia são policiais honestos. Alias, são muitos os
policials honestos na Policia Civil, que tern nos procurado para dizer que
estão incomodadoscomaqueles policiais que, no interior da Poticia Civil,
prestam urn desserviço a Minas Gerais. E eles existem. 0 Secretário sabe
disso, e nos também. E por.isso que a CPI faz essas averiguaçöes.

E isso acontece exatamente.ria Divisão de Tôxicos, onde a que se deveria
estar fazendo e combater o riarcotráfico, e deixar presos Ia os traficantes.
Mas são exatamente esses traficantes que, segundo as denüncias, saem aos
fins de sernana e voltam posteriormente. Mas essa denUncia so poderia ser
apurada, corn prova concreta, se nOs, da CPI, juntamente corn os que a
acompanham, além dos Deputados, pudéssemos, no sábado, verificar "in
taco" esse acontecimento: Entretanto, fomos avisados, na sexta-feira a noite,
d&que o esquema havia sido desmontado, porque o Delegado de Ia ficou
sabendo Posteriormente também nos foi denunciado que o Delegado já se
reuniu comos policiais, ate fazendo ameaças. Ora, não havia outra coisa que
a CPI pudesse fazer a não ser tornar esse fato pUblico. Nesse caso, caberia
ao Presidente tornar pUblico o fato, e ele assim o fez: algo que vazou
exatamente na Divisão de TOxicos, onde seria fundamental a CPI fazer essa
verificação. Urn dos depoentes, urn dos nossos informantes chegou a dizer
que ,o Secretário da Segurança PUblica e quem teria passado essa
infô&nacao. E claro qu não temos a comprovaçao disso, como também não
temos dos presos que seriarn liberados, porque o flagrante que lamos dar foi
abortado. Não temos a prova concreta em relação a urn ponto nem ao outro,
mas isso e preciso ser averiguado.

NOs, -da CPI, deliberamos ha pouco: primeiro, queremos urna audiência
corn o Govérnador Itarnar Francó, para mostrar a gravidade das denUncias
qüe tern aparecido, em especial em relacao a Policia Civil, feitas par policlais
cMs. E born destcar ió: pór policiais civis incbmodados corn a situacao
que estão encontrando.

Em segundo Iuga eñtendernos, Sr. Secretário, que a rnedida que a senhor
pcderia tornar nesse caso, ate para que ess apuracão seja concretizada, e o
afastamento desse Delegado porque corn ele a certamente
conseguirem6s que rnüitd pouco sej feito. 0 afastamento do Delegado
Edmar Alves e uma nédesidäde pà!á ue a apuracão. seja, de fatd,
realizada pará que possamo convérsár c6m Os presos, 'corn os policiais,
terdo a grantia de que rnu1ançasérãofeitas na Divisão de TOxicos, a firn
de que essas pessoas tenham a liberdade dé se exprirnir a respeito desses
fatos, e, at, sirn, varnos ter condiçOes de esclarece-los:
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E isso a que a CPI está querendo dizer. 0 Deputado Marcelo Gonçalves

deu uma entrevista a CBN, porque denüncias foram feitas, embora não
possamos dar confirmaçao, ja que o caso foi abortado.

Erarn esses esclarecirnentos, Sr. Presidente, que gostaria de, coma relator,
prestar aos demais colegas da Casa.

Palavras do Deputado Marcelo Gonçalves
Sr. Presidente, informo ao Deputado Rogerio Correia e demais membros

da CPI que, peta manhã, Iocatizei a Secretàrio e Ihe pedi urna audiência para
as 17 horas. Disse-me que iria viajar, mas, desde ja, pediu-nos que
oficiatizasse esse pedido corn relação ao afastarnento da Delegada da
Divisão de TOxicos. Assirn, esse documento ja esta sendo providenciado e
enbaminhado para a Secretaria da Segurança PUblica.

Em relação ao que a Deputada Elaine Matozinhos falou, posso dizer que
tenho a maior apreco peto Morais, Superintendente, que, realmente, e urna
pessoa honesta, e tambérn p,elo Secretário. No entanto, recebernos a
denüncia, mas não pudernos apurá-la. Perguntei ao Deputado Rogeria
Correia se esse informante quer realmente prestar urn esclarecirnento, urn
depoirnento, a que seria a Unica sotução.

De antemão, jã fiz meu pronunciamento, pedinda, mais uma vez, desculpas
a corporação da Policia Civil do Estado, pois generalizei. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia deseja esclarecer ao Plenario uma solicitaçao do Secretário

Mauro Lopes, que disse estar apenas aguardando o requerimento chegar as
suas rnãos, para que possa tornar as decisöes, coma o fez em todas as
autras vezes.

Para fechar esse capitulo e aproveitando a presença do Secretario, esta
Presidência deseja ainda fazer a seguinte colocação: na Ultirna reunião do
Colégio de Lideres, discutimos alguns projetos que dizern respeito a Policia
Civil, a Policia Militar e, principalmente, a segurança dos mineiros e tivernos a
participação da Deputada Elaine Matozinhos, defensora ardorosa dos
policiais civis.

No.entanto, Deputada Elaine Matozinhos, acredito que V. Exa. não poderia
deixar passar essa oportunidade, quando a Secretario visita a parlarnento
rnineiro, já que V. Exa. e testernunha do que pensa a Assembléia Legislativa
de Minas, do que pensam as representantes do povo de Minas Gerais sabre
a Policia Civil. V. Exa. e testemunha ocular de todas as colocaçoes feitas
sabre a Policia Civil durante a reunião do Colegio de Lideres, as quais não
são nada abonadoras.

V. Exa. não quis se pronunciar, apesar de ser representante masteve a
oportunidade,de ouvir as colocaçOes da parte doCoIegib de Lideres, que
hoje representa rnuito bern o pensamento media desta Casa, tanto é que
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todos Os projetos, arites de serem analisados, são avaliados por ele. V.
Exa. tevé a oportunidade de conhecer o que cada membro deste parlamento,
por intermédio do Colegio de Lideres, por intermédio de cada urn dos Lideres
desta Casa, pensa a respeito dessa corporaçao.

Não you adiantar nada aqui, porque ficaria ate chato, como Presidente do
Poder, repetir de pUblico as colocaçoes que ouvi, presenciei, e que a senhora
tambérn ouviu e presenciou, a respeito da corporacão de que a senhora faz
parte. Mas, sem querer polemizar corn a senhora, corn o Secretário ou corn o
Plenãrio, acredito que a senhora, como representante da Policia Civil dentro
deste Poder, tern hoje uma oportunidade imperdivel. Então, que não perca a
oportunidade de adiantar ao Secretãrio o que esta Casa pensa, a portas
fechadas, a respeito dessa corporação.

Em nome do Colegio de Lideres, que tenho a honra de presidir em todas as
reuniöes, faco urn apelo a V. Exa. para que coloque ao Secretário o que
pensa esta Casa, a Casa dos representantes do povo mineiro, a portas
fechadas, sobre a corporação que o Secretário, nesta condição, tern a honra
de presidir. E uma oportunidade imperdlvl, principalrnente levando-se em
conta esses Ultimos episodios de que Minas tomou conhecimento, a partir de
agora, corn a presença do Secretário e as questoes de ordern que foram
levantadas.

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
Sr. Presidente, Sr. Secretário, jä dissernos algumas vezes, nas nossas

falas sobre a Policia Civil, que o homem em apuros clarna por Deus e chama
aPblicia e,dèpois que passa o apuro, esquece de Deus e arnaldiçoa a
Policia. A Poilcia Civil tern dificuldades grandes nesta Casa, enormes, tao
dificeis que, neste mornento, estão tramitando quatro propostas de ernenda a
Constituiçao, que vão de encontro ao que de rnais importante existe na nossa
instituição. Duas delas estão esfacelando corn a PolIcia Civil, corn a retirada
do DETRAN de dentro da estrut-ura da segurança püblica, bern como do
lnstituto Medico Legal e do Instituto de CriminalIstica, tarnbém retirados da
mesma estrutura.

Estamos tratando da questao do cornando Unico corn inUrneras
difiâuldades. Ouvi, em declaraçoes do Governador, por ocasião da nomeação
do aspiantes da Policia Militar, a sua posiçao contrária. Quanto a nossa
irárnovibilidade - cso em que estarnos enfrentando as maiores dificuldades -

quero dizèr ao nobre Deputado Sebastião Navarro que, se tivéssemos a
iñamovibilidade, talvez o Dr. Juvenal nao tivesse sido transferido e ainda
poderia estar vivo.

Quérolevarssas questoes ao conhecimento de V. Exa., Sr. Secretário,
embora 'serripre tenhamos martido contato corn a instituiçäo, corn nossas
entidades classista's, pa?a que ôssamos rnôstrar aos parlàrnentares desta
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Casa que a Policia Civil tern, na sua grande rnaioria, profissionais sérios e
honestos, e referéncia de Policia CMI para o Brasil e para o rnundo. Temos
ôrgãos importantes, como a Delegacia de Mulheres, que e rnodelo, e o
DEOESP, que sabemos o que representa para o resto do Pals. Torno a
liberdade de dizer que as Policias tern resistência, mas a Policia Civil tern
menos poder de presenca junto ao Palácio do Governo, junto a composição
adrninistrativa da Casa e dal, talvez, venha a nossa dificuldade rnaior. Mas
quero, Secretãrio, aproveitando sua presença, dizer e fazer urn apelo aos
Deputados desta Casa, para que possam fazer corn que nossa Policia
trabalhe corn tranquilidade, que o DETRAN continue fazendo parte da nossa
estrutura, assirn corno o Instituto de Crirninalistica e o Medico Legal, porque
posso afiancar a V. Exa., Sr. Presidente, e ao povo rnineiro que, se existern
restriçOes corn relaçao a Pollcia, da forma corno está, se passar o que está
aqui; no nivel dessas duas propostas de ernenda a Constituiçao, al, sim,
estarernos decretando a faléncia da Policia Civil. Muito obrigada.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a presença do Exrno. Sr.
Secretário Mauro Lopes.

ATA DA 57 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
H U MAN OS

As nove horas e trinta minutos do dia onze de outubro de dois mu,
cornparecern na Sala das Cornissöes Os Deputados Elbe Brandão, Glycon
Terra Pinto, Adeirno Carneiro Leão e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Deputado Glycon
Terra Pinto, na funcao de Presidente, 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 mernbros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente procede a
Ieitura da seguinte correspondencia: fax da Associaçao Cornercial e
Empresarial de Ouro Branco, solicitando empenho junto ao Governo do
Estado e Cornando-Geral da Policia Militar, para se aurnentar o contingente
policial naquele rnunicipio (ubIicado no "Diãrio do Legislativo" de 16/9/2000);
docurnentaçao enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indüstrias
MetalUrgicas, Mecãnicas e de Material Elétrico de Governador Valadares,
contendo denUncias e pedido de providencias para atentados que vêrn
vitirnando dirigentes sindicais naquele municlpio (publicado no "Diário do
Legislativo" de 16/9/2000); fax do Promotor de Justiça Fernando Galvão da
Rocha, contendo relato da visita feita ao acampamento dos sern-terra na
Fazenda COrrego da Ponte, em Buritis; oficio do Promotor de Justiça Sérgio
Rodrigues de Faria, da Cornarca de Muturn, em que solicita seja realizada
audiéncia püblica corn o objetivo de se discutir a crirninalidade violenta
naquela. ,cidade; fax do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos,
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comunicando adiamento de reuniao; convite do Forum Mineiro de SaOde
Mental para a reunião do dia 23/10/2000; exemplar da revista Veredas",
editada pelo Centro MDC de Ensino e Pesquisa; convite do Projeto POlos
Reprodutores de Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG, para o
Ensaio Fotogrãfico corn o tema 'Violência Urbana", a realizar-se no periodo
de 29/9/2000 a 31/10/2000, na Coordenadoria de Direitos Humanos e
Cidadania; cOpia de correspondéricia encaminhada pelo SINCODI-MG ao
Secretário de Estado da Fazenda, sobre assunto que menciona; carta de
Walter da Silva, preso na cadeia pUblica de São João del-Rei, em que solicita
ajuda desta Comissao; cOpias de cartas do Coronel da Reserva Wafter
GregOrio de Oliveira, em que encaminha, para conhecimento, Os assuntos
que menciona; convite da entidade 'Visão Mundial" para participar do debate
sobre o tema "Adolescente em Confkto corn a Lei", a realizar-se hoje, as
l4h3Omin, na Escola do Legislativo; convite do CONEDH-MG para participar
da palestra sobre o tema "Desconstruçao da Violéncia - Construção da Paz -
o Papel da Educação e das Forças de Segurança PUblica"; convite da
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania para a mostra intitulada
Direitos Humanos e Cinema" e para o pré-lançamento da Campanha contra

a Tortura, promovida pela Anistia Internacional; carta do detento Euler Dalto
Cesário Filho, da penitenciária de Unal, em que formula denUncia contra a
unidade do INSS naquela cidade; denUncia de AntOnio PorfIrio da Silva sobre
processo de seu interesse que tramita na Justiça; fax do CONEDH, em que
encaminha fatos relatados pela Fundaçao Movimento Direito e Cidadania
atinentes a violência praticada contra direitos humanos nas delegacias e
cadeias püblicas de Belo Horizonte; fax da Fundaçao Movimento Direito e
Cidadania, em que denuncia violaçao de direitos humanos na Capital; fax da
Cãmara Municipal de Juiz de Fora, em que solicita contribuiçOes para
funcionamento do Centro de Atençao ao Cidadão, em implantaçao; fax do
CONEDH-MG, em que encaminha, para conhecimento, os nomes indicados
a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, para a Vice-
Presidência daquele Conselho; solicitaçao do cidadão Célio Marques do
Nascimento, que alega ter sido constrangido, corn sua familia, por policiais
militares; denüncia de Fernando Machado Furtado sobre exarnes judiciais de
investigação de paternidade cujos procedimentos estariam discordantés dos
recomendados pela Sociedade Brasileira de Genética; oficio da Ouvidora da
Policia Maria Caiafa, em que responde sobre encaminhamento de denüncia
de José Monteiro da Silva; carta de Efigenia Rosa da Silva Neves, em que
denuncia fatos oco(ridos na Delegacia de Furtos e Roubos durante rebelião e
solicitaprovidencias. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar a matena constante na pauta Passa se a fase de discussão e
votaçao de pareceres sobre propôiçoes sujeitas a apreciação do Plenário:
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submetido a discussão e votaçao o Parecer para o 10 Turno do Projeto de
Lei Complementar n° 25/2000, o relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
solicita prazo regimental, o que é concedido pelo Presidente. 0 Deputado
Glycon Terra Pinto passa a direção dos trabalhos para a Deputada Elbe
Brandão. Prosseguindo, passa-se a fase de discussão e votação de
proposiçOes que dispensam a apreciacao do Plenário. Submetidos a votação,
são aprovados os Requerimentos n°s 1.632 a 1.639, 1.642 a 1.645/2000. A
seguir, as seguirites pessoas apresentam denüncias a Comissão: Srs. Carlos
Alberto Cipriano, Terezinha Aparecida Gomes, Jorge Matos de Oliveira,
Isabel da Cruz Rodrigues e Nazita Cristina Henriques, da Vila Boa
Esperanca. Na fase de apreciacão de matérias da Comissão, a Presidente,
Deputada Elbe Brandão, transfere a Presidéncia dos trabalhos ao Deputado
Glycon Terra Pinto e apresenta requerimento, solicitando seja encaminhada a
Ouvidoria da Policia a denUncia feita pelo Sr. Carlos Alberto Cipriano; o
requerimento e aprovado. A Deputada retoma a Presidência dos trabalhos e
submete a aprovacão, cada urn por sua vez, dois requerimentos, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Os quais são aprovados: no primeiro,
solicita a realização de audiência pUblica para se discutir o Projeto de Lei
Complementar n° 25/2000, corn as entidades que menciona; no segundo,
solicita seja encaminhado oficio ao Comandante-Geral da Policia Militar,
pedindo providéncias com relacão a denOncia feita pelo Sr. Carlos Alberto
Cipriano, que teria sido preso, acusado de ser autor de urn assalto e sofrido
várias lesOes, provocadas pelos cães da policia e pelos proprios policiais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de outubro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Glycon Terra Pinto - Adelmo

Carneiro Leão - MarceloGonçalves. 	 - 	 -
ATA DA 44 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDU0AçA0,

CULTURA, CINCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia onze de outubro de dois mu, comparecem na Sala das

ComissOes Os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e Eduardo
Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Eduardo Brandão,
dispensa a leitura dà ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e informa que o
Deputado Antonio Carlos Andrada foi designado relator, em 28/8/2000, do
Projeto de Lei n° 188/99 e, em 10/10/2000, do Projeto de Lei n° 1.145/2000.
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o Deputado Eduardo Brandão foi designado relator, em 28/8/2000, dos
Projetos de Lel n°s 957, 1.063 e 1.085/2000; em 31/8/2000, do Projeto de Lei
n° 1.057/2000; em 11/9/2000, do Projeto de Lei n° 1.116/2000, e, em
10/10/2000, dos Projetos de Lel n°s 282/99 e 1.169 e 1.126/2000. 0
Deputado José Milton foi designado relator, em 28/8/2000, dos Projetos de
Lei n°s 1.064 e 1.103/2000; em 11/9/2000, do Projeto de Lei n° 1.116/2000,
e, em 10/10/2000, do Projeto de Lei n° 1.099/2000. 0 Deputado Dalmo
Ribeiro Silva fol designado relator, em 10/10/2000, dos Projetos de Lei n°s
1.135 e 1.160/2000. Esgotada a matéria destinada a ia Parte da reunião, o
Presidente passa 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposicoes sujeitas a apreciaçao do Plenário. 0 Deputado
Eduardo Brandão, relator do Projeto de Lei n° 538/99, emite parecer pela
aprovação da proposiçao. Submetido a discussão e votação, e aprovado o
parecer. A seguir, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei
n° 1.084/2000, emite parecer pela aprovação da matéria. Submetido a
discussão e votação, e aprovado o parecer. 0 Presidente passa a 2a Ease da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçOes de
deliberaçao conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votaçao, são
aprovados os Projetos de Lei n°s 957 corn a Subemenda n o 1 a Emenda n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça; 1.063 e 1.126/2000 (relator:
Deputado Eduardo Brandão), e Os Projetos de Lei n°s 1.064 corn a Ernenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.085, 1.103 corn a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justica, e 1.116/2000 (relator: Deputado
José Milton). Apôs, o Presidente submete a votaçao e são aprovados os
Requerimentos n°s 1.594, 1.622, 1.627, 1.646, 1.652 e 1.660/2000. 0
Presidente passa 3a Ease da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votaçao de proposiçoes da Cornissão. Submetidos a votação, são
aprovados dois requerirnentos: o do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando seja realizada uma reunião para debater as atos de violência
praticados nas escolas pOblicas; o do Deputado João Batista de Oliveira,
solicitando seja realizada uma reunião para debater a absorção da Eaculdade
de Eilosofia e Letras de Diamantina a UEMG. 0 Presidente informa que
recebeu, ainda, requerimento do Deputado João Batista de Oliveira,
solicitando seja realizada urna reunião para debater a Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 24. Tendo em vista o fato de tratar-se de proposta a ser
analisada par comissão especial, conforme o Regimento Interno, e ja se
encontrar a matéria em fase de apreciaçãodo substitutio apresentado em
Plenário em 2° turno,' a Presidente deixa de submeter a matéria a apreciação
da Comissão e solicita ãassessoria que informe o referido parlamentar. Ao
final, óPresidehte subméte a vbtaçao eé aprovada a redacao final do Projeto
de Lel no 974/2000. Cumprida' a finalidadé da reunião a Presidéncia
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agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da
Comissào para a proxima reunião ordinària, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das CornissOes, 18 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton.

ATA DA 17 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DAS LICITAçOES
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de outubro

de dais mil, comparecern na Sala das ComissOes as Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Bené Guedes, Miguel Martini e Rogeria Correia, membros da
supracitada Cornissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reuniãa e, em virtude da aprovacão de
.requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelas membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
as Srs. Djalma Bastos de Morals, ex-Vice-Presidente da Petrobras
Distribuidara S.A.; Luiz Gustavo Rocha Oliveira e Fernando AntOnio Santiago
JUnior, advogados; AntOnio Erdes Bortoletti, engenheiro, e Abelardo Teixeira
Nunes, Procurador-Geral de Justiça do Ministéria PUblico de Minas Gerais. A
seguir, leva ao conhecimento dos Deputados que a representante do
Ministério PUblico não compareceu devido compromissos anteriorrnente
assumidos. Apos, registra a presenca dos Srs. Celso Norberto POvoa, Stalin
Amorim Duarte, Paulo Henrique Guerra SimOes, Manoel Bernardino Soares,
AdIlio Silva e Francisco de Oliveira Filho, assessores da Presidéncia da
CEMIG. 0 Presidente dá ciência aos Deputados das correspondências
recebidas e publicadas no "Diário do Legislativo" em 31/8, 2, 7, 16, 21, 22 e
28/9, 12 e 17/10/2000; bern como dos oficios do Deputado Federal José
Rafael Guerra Pinto Coelho e do Sr. Alberto Luiz Santoro de Lima, Diretor-
Geral do DETEL-MG, Os quais tratam de assuntos pertinentes a CPI. Informa,
ainda, que as referidos documentos serão anexados aos autos da CPI,
ficando a disposiçao de seus membros para consulta. 0 Presidente comunica
a impossibilidade de comparecimento do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti a esta
reunião e, a seguir, passa a palavra a cada urn dos convidados, as quais
fazem suas explanaçOes e respondem as perguntas formuladas pelos
Deputados Miguel Martini e Rogério Correia. Em seguida, a Presidente
agradece aas convidados a participacao e as valiosos subsidios trazidos a
Comissão e esclarece que o inteiro tear da reunião se encontra registrado
nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a próxima reuniãa ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antonio Andrade - Miguel Martini 2

Berfé Guedes - Olinto Godiñho - Ivo José.
ATA DA 59 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Elbe Brandão, Glycon
Terra Pinto, Liiiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supràcitàda
Cornissâo. Havendo nUmero régimèntal, a Presidente, Deputada Elbe
Brandão declara aberta a reunião e em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da
reunão anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presidente procede a leitura da seguinte
correspondéncia: denUncià de Adalberto Duarte da Silva, Fundador e
Presidente da Associaçao de Defesa das Vitimés de Entidades Püblicas e
Privadas, contra .0 Promotor Marco Aurélio Nogueira, da Comarca de
Uberlandia; Boletim n° 4do Banóo de Dadossobre Hômicidio, publicado pela
NMDH; quéstionãrio para refiliaçao ao MNDH, regionat Minas Gerais; oficio
do Chefe do Estado-Maior da PMMG, contendo assunto de interesse do Sr.
Ricardo Figueiredo; carta e documentaçao anexa encaminhada pelo Sr.
Sebastião Aug usto, em que solicita ajuda para conclusão de inquérito de seu
interesse; 'côpia do manifesto publico da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanosd Associaçao dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas
Gerais;cOpiademàniféstaçao do Coronel da Reserva, Walter Gregorio de
Oliveira, em qu seolidriz corn os faFniliáres do Sargento Jorge Ferreira,
assassinãdo por margiriáis na Favela Cafezal. Ato continuo, a Presidéncia
informa que a reuniãose destinaa apreciar a matéria constarite na pauta.
Passa-sè a fase dedisxissão e votação de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plénãrid da Assembléia: submetidos a votacao, são aprovados
° seguintés reqiierimentos: 1.692•e 1.693/2000, do Deputado Chico Rafael;
1 694 1 695 1 696 1 697 1 698 1 699 1 700 1 701 1 702 1 708 e
11709/2000 det Cômissão ' A seguir na fase de discussão e votaçao de
proosiçoes da Coñiissãoé aproiado requerirnento do Deputado Marcelo
Gonçalves em que oliáitá realizaçao de audiéncia pUblica destinada a
discutir a riminalidáde no Muhiciio de Mutum, corn a presença do Sr.
Sergio R6drigues de Faria, Promotor de Justiça dessa Comarca, e dos

• convidados que mehciona. Durant& a-reunião os Srs. Paulo Ribeiro e Rogério
Berbosa Costa apresentam denUncias a esta Cothissão. Cumprida a
finalidade da reunião,a Presidênciaagrádece a presença dos parlamentares,

'convoca Os membros da Comissão para a prOxima- reunião ordinária,
determina a lavrátura da atae encerra Os trabaIhos. 	 -

Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000. 	 '
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Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves - Glycon Terra Pinto -

Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 48 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLiTICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mit, comparecern na

Sala das Cornissöes Os Deputados Ailton Vilela, João Batista de Oliveira e
Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente,
também, o Deputado Fãbio Avelar. Na auséncia do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Ailton Vilela assume a Presidéncia e, havendo
nUmero regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião, destinada a
realizaçao de audiência pOblica, tern por finalidade discutir o Projeto de Lei n°
1.050/2000, do Deputado Ivo José, que cria o Programa de Incentivo a
Apicultura no Estado de Minas Gerais - PROMEL. Neste momento, verifica-
se a presença dos Deputados Dimas Rodrigues, Presidente, e Ivo José. 0
Deputado Ailton Vilela passa a Presidéncia ao Deputado Dimas Rodrigues,
que registra a presença dos Srs. Dejair Message, Professor da UFV; Irone
Martins Sampaio, Presidente da Cooperativa Nacional de Apicultura Ltda. -
CONAP -; Domingos Ribeiro Neto, Roberto Ursine, e Ricardo Wagner
Bernardes Ribeiro, respectivamente, Presidente e Diretores da Associação
Apicola de Minas Gerais - APIMIG -; João Batista Barbosa, Vice-Presidente
da Associaçao ApIcola de AntOnio Dias - ASAAD -; Carlos Alberto da Silva,
do Conselho Fiscal da AAPIVALE de Corone! Fabriciano e Jurani Onofre
Pereira, da AAPIVALE de Ipatinga; e José Alexandre Silva de Abreu,
Presidente da Federacao Apicola de Minas Gerais - FAMIG. 0 Deputado Ivo
José, autor do requerimento que deu origem a reunião, tece comentários
iniciais-sobre a matéria. Os expositores discorrem sobre o tema e o debatem
corn Os demais participantes da reunião. Passando-se 3a Fase da Ordern
do Dia, oDeputado Marcia Kangussu apresenta requerimento no qua! solicita
se realize audiëncia pUblica da Comissão para debater, corn representantes
da RURALMINAS e do Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER -, a
situaçao das terras devolutas localizadas no vale do Jequitinhonha e Norte de
Minas. Encaminhando a votação, o Deputado João Batista de Oliveira
apresenta a Emenda n° 1 ao requerirnento, solicitando ao ITER urn relatôrio
de atividades desde a inIcio de seu funcionarnento. Subrnetido a votaçao, é
aprovado a requerimento corn a emenda. 0 Deputado ivo José requer seja
realizado debate pUblico sobre a Projeto de Lei n o 1.050/2000, que versa
sobre a. incentivo a apicultura no Estado de Minas Gerais. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. 0 Deputado Dirnas Rodrigues passa a

L
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Presidéncia ao Deputado Ailton Vilela e apresenta requerimentos (3) em
que solicita se realize audiência pUblica para discutir a criação de ovinos e
caprinos de corte no vale do Jequitinhonha e Node de Minas; seja debatida,
na Comissão, a estrutiocultura noEstado e sejam discutidas alternativas para
melhorar a qualidade; a produtividade e o comércio da came suina no
Estado. Submetidos a votaçao, cada urn por sua vez, são aprovados Os
requerimentos. Reassumindo a Presidéncia, o Deputado Dimas Rodrigues
informa que os assuntos discutidos na reunião encontram-se registrados na
notas taquigréficas, agradece a presença dos Deputados e dos convidados,
convoca as membros da Comissão para a prôxima reunião ordinãria,
determina a avratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - João Batista de Oliveira -

Márcio Kangussu - Ailton Vilela.
ATA DA 5o REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAçAO
As dez horas do dia trinta e urn de outubro de dois mu, comparecem na

Sala das Comissöes Os Deputados Ambrôsio Pinto, Wanderley Avila e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental,
o Presidente, Deputado Ambrôsio Pinto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião
sé destina a apreciar matérias constantes na pauta. A seguir, informa que,
nos.termos regimentais, designou a Deputado Wanderley Avila para relatar a
Projeto de Resoluçao n o 754/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite, no 1° turno.
Continuando, designa a mesmo Deputado para r&atar a Projeto de Lei n°
1.092/2000, do Deputado José Henrique, no 2° turno. Passando-se a ia Fase
da Ordem do Dia, -o..Deputado Wanderley Avila emite parecer, concluindo
pêla apravação do Prbjetô .--de Resolução n° 754/2000 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, no 10 turno.
Sübri-ietidoa discussão e votaçao, é aprovado a parecer. Na fase de
discussão e vatação de praposiçöes que dispensàrn a apreciação do Plenário
da Assembléiá, a Presidência submete a vatação, cada urn por sua vez, as
Réquerimentosn°s 1.707/2000,do Deputado Paulo Piau, e 1.714/2000, do
Dëputado 'Ronaldo Canabrava, sendo ambos aprovados. A seguir, a
Deputad6Ambrosio Pinto passa a Presidéncia ao Vice-Presidente, Deputado
Wanderléy Avila, & apresenta requerimento em que solicita informaçao a
Cómissão de Coistituiçao e Justiça do Congresso Nacional acerca do
Etatuto da Cidade,em tramitação nesa Casa, na forma do Projeto de Lein°
181/89, do Senador Pornpeude Souza. Colocado em votação, é.aprovado a
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requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca as membros da Comissâo para a
proxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissães, 7 de novembro de 2000.
Ambrosia Pinto, Presidente - Ailtan Vilela - José Henrique.

ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO FUNDO SOMMA
As dez horas do dia primeiro de novembro de dais mu, comparecem na

Sala das Comissöes as Deputados Rémolo Alaise, Joãa Paulo, Luiz
Fernando Faria e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Amilcar
Martins, par indicacao da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputada Rémolo
Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da apravaçãa de requerimento
do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada par apravada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, informa que a reunião se
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e procede a leitura da
seguinte correspandéncia: ofIcuas dos Srs. Gilberto Muler Boteiha, Prefeito
em exercIcio de Itajubá, encaminhanda as planilhas e anexos salicitadas par
esta CPI; Benedito Mervy Colombo, Vice-Prefeita de Ouro fina, solicitando
sejam feitas trabaihos de auditoria para averiguacaa de possIveis
irregularidades na execução do Projeta SOMMA, na cidade de Ouro Fino;
dos Vereadores de Itajubé, informando da impossibilidade de arcarem corn
as despesas de deslocarnenta e estada em Bela Horizonte, para atender a
convocaçãa desta Comissão, e solicitando sejam auvidos em Itajuba; dos
vereadores de Frutal, salicitando sejam enviados técnicos a cidade para
verificaçãa "in loco" das denUncias formuladas, antes de serem inquiridas por
esta Comissão. A seguir, a Deputado Luiz Fernando Faria, apresenta
requerimento em que solicita seja intirnado a Sr. Alcides Darnelas dos
Santos, Vereadar da cidade de Patrocinlo, para prestar esciarecimentos a
esta Camissão. Colocado em votaçãa, é apravada a requerimenta. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinària, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 de novem bra de 2000.
Rémolo Aloise, Presidente - Ivo José - Eduardo Brandão - Luiz Fernando

Faria - João Paula.
ATA DA 38 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FlscALIzAcAo

FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As dez horas do dia sete de novembro de dais mu, camparecem na Sala

das ComissOes asDeputadas Marcia Cunha, Maura Laba, Rageria Correia e
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João Paulo (substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, par indicação
da Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado
Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante n pauta e informa o recebimento de oficios dos Srs. José Augusto
Tropia Reis, Secretário da Fazenda; Mauricio Guedes de Mello, Secretãrio de
Transportes e Obras PUblicas, e José Menezes Neto, Diretor do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social. Passa-se
a 1a fase da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e a votaçao de
proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenãrio. 0 Deputado Mauro Lobo,
apresenta requerimento solicitando a retirada da pauta dos Projetos de Lei
n°s 13/99, 1.223, 846 e 1.240/2000. Colocado em votação, e o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convocã os membros da Comissäo para a
prOxima reunião extraordinária, hoje, as l8h3Omin, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Eduardo

Hermeto.
-ATA DA 48 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIzAçAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As quatorze horas do dia sete de novembro de dois mu, comparecem na

Sala das Comissöes Os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo
Hermeto e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo nUmero regimental,
o Presidente, Deputado MárcioCunha, declara aberta a reunião e solicita ao
Depütado Mauro Lobo que proceda a leitura daata da reunião anterior, a
qual é dada par aprovada e é subscrita petos membros da Comissão
pesentes. 0 Presidente informa que, atendendo a requerimento de sua
autoria, a reunião se destina a obter informaçoes sobre a proposta
orçamentária para 2001, apOs o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ato contmnuo, a Presidéncia convida a tomar assnto a mesa o Sr. Fernando
Faria Abreu, repreentando a Sra. Keila Maria de Castro Murad,
Superintendente de Planejamento e Coordenaçao do Ministério PUblico do
Estado; Os Srs. Paulo Robertode Araüjo, Diretor da Superintendéncia Central
de Orçamento da Secretaria- do Planejamentà e Coordenacäo Geral;
Leonardo Claudino Graça Bóechat, Assessor de Planejamento Estrategico da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Renato Lima Costa; Diretorde
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Planejarnento e Coordenaçao do Tribunal de Justiça e Renato Cardoso
Soares, Secretário de Planejamento e Coordenação do Tribunal de Justica
do Estado. A seguir, o Presidente passa a palavra aos convidados, que falam
sabre a matéria objeto da Comissão. Logo apôs, a Deputado Marcia Cunha
passa a presidência ao Deputado Mauro Lobo, que, par sua vez, abre a fase
de debates da reunião. Segue-se, então, debate entre Deputados e
convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prôxirna reunião extraordinária, hoje, as l8h3Omin, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Rageria Correia - Eduardo

Hermeto - Mauro Lobo.
ATA DA 49 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FIsCALIzAçA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As dezoito horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mu,

comparecem na Sala das Comissães as Deputados Márcio Cunha, Mauro
Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e Rogerlo Correia, membros da
supracitada Comissao. Registra-se a presença do Deputado Anderson
Adauto e do Sr. Lelis Santiago, Presidente do Tribunal de Justica do Estado.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Marcia Cunha , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputada
Mauro Lobo, dispensa a Ieitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informaque a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica a recebimenta das seguintes matérias, bern como as relatores aos
quais foram distribuidas: Projeto de Lei n° 268/99, Deputado Eduardo
Hermeto; Projeto de Lei n° 990/2000, Deputada Märcio Cunha; Prajeta de Lei
n° 1.005/2000, Deputado Mauro Labo; Projeto de Lei n° 926/2000, Deputado
Rémolo Aloise; e Prajeto de Lel n° 1.157/2000, Deputada Olinto Godinho.
Passa-sé a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussãa e votaçao
de propbsiçães sujeitas a apreciação do Plenário. 0 Presidente, Deputado
Márcid Cunha, informa que continua em discussão a parecer do Deputada
Mauro Ldbo para a 10 turna do Projeta de Lei n° 1.223/2000, a qual conclui
pela apravação da matéria corn as Emendas n°s 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 3, que apresenta, e pela rëjeição da Emenda n° 2.
Encerrada a discussão, e a parecer colocado em votaçao e aprovado. A
seguir, após ,discussão e votaçao, e apravada a nova edação do Prajeto de
Lei n° 13/99, que conclui pela apravação da matéria no 10 turno, na forma
proposta (relator: Deputado Olinto Godinho). A seguir, a Presidéncia informa
que faz retirar de pauta 0 Projetode Lei n° 846/2000, em virtude de perda de
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prazo na Comissão e aprovaçao de requerimento em Ptenãrio que soticita
sua inclusäo na ordem do dia. Apos, o Deputado Rogerio Correia emite
Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei n° 1240/2000, mediante o qual
conclui pela aprovaçao da matéria no 10 turno corn a Emenda n° i que
apresenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
prOxirnas reuniöes extraordinárias, de amanhâ, 8/11/2000, as lOh45min, e as
14h45m1n, determina a Iavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das Comissães, 8 denovembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto - Mauro

Lobo.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOEs
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1135/2000

Comissão de Educacao, Cultura, Cléncia e Tecnologia
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozirihos, o projeto de tel em epigrafe
tern por fim instituir a Medalha do Mérito Jornalistico-Desportivo Osvaldo
Faria, destinada a prestar anualmente o reconhecimento do poder pUblico
estadual a quatro personalidades que se tenham destacado em atividades
jornalistico-desportivas no Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituiçao e Justica, o
projeto foi considerado juridico, constitucional e legal, na forma em que foi
apresentado.

Dando prosseguimento a trarnitaçao da matéria, cabe agora a este Orgao
colegiado aprecia-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, VI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo corn a justificaçao que se fez acompanhar ao projeto, a criaçäo

da Medalha Osvaldo Faria objetiva "agraciar personalidades que, no
exerciclo da atividade jornalIstica, seja na imprensa escrita, falada, televisiva
ou na internet, tenham revetado competéncia, seriedade, imparcialidade e
comprometimento corn o crescimento do esporte no Estado, a semelhança
do brithantejornalista cuja lembrança se pretende eternizar".

Corn efeito, essa personalidade, nascida no Municipio de Abaeté, em 1930,
destacou-se como funcionérlo da Radio Itatiala, na Capital mineira, onde
exercéu praticamente todas as funçoes, desde locutor comercial e de jornais
falàdos, a repOrter policiat e diretor. Na direcao do departamento jornalistico
da radio, realizou urn trabalho que se tornaria referência atérn dos limites
nacionais.

Alérn d&prestar homenagem a essa notável pessoa, a proposição tern o
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mérito de fornentar Os vatores civicos dos profissionais ligados ao
jornalismo desportivo, os quais tanta influência exercem sobre os cidadãos.

Concl usão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.135/2000 na forma original.
Sala das Cornissães, 8 de novembro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José Milton.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEt N° 13/99
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçarnentaria
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em questao dispOe
sobre a implantaçao do Seguro Agricota no Estado.

Encaminhada a proposição a Cornissão de Constituiçao e Justica, esta
perdeu prazo para emitir seu parecer. Em seguida, foi a matéria
encaminhada a Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, que,
também, perdeu prazo para emitir seu parecer.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposicao no ãmbito de sua
competencia, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fu ndamentaçäo
O projeto em análise institui o Programa de Seguro Agricola no Estado,

corn o objetivo de desobrigar o produtor rural de liquidar operaçoes de crédito
quando suas culturas agrIcolas tiverem sido prejudicadas por fenOmenos
naturals.

Em seu art. 2°, o projeto cita como fontes de recursos para o referido
programa, além de contribuicOes percentuais obrigatorias incidentes sobre
todas as operaçOes de crédito destinadas ao custeio da atividade agricola
concedidas 01 instituiçoes financeiras, os recursos definidos pelo Poder
Executivo em dotacao orçamentária especifica para esse fim, o que, de
irnediato, contempla o art. 167, I, da Carta da RepUbtica.

A proposicäo autoriza o Poder Executivo a constituir uma companhia de
seguros, destinada a implementaçao e administraçao do referido Programa,
cujo Consetho Consultivo será composto par integrantes das Secretarias de
Estado da Agricultura, da Fazenda e do Planejamento e, também, por
representantes de entidades nao governamentais representativas do setor
agricola.

O projeto se reveste de relevéncia e grande alcance social, pois é antiga a
necessidade de urn seguro destinado a garantir a liquidaçao de empréstimos
bancãrios contraidos, em sua maioria, por pequenos produtores rurais,
principalmente quando estes vêem suas culturas destruidas por fenOmenos
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naturals ou pragas. Näo são raros os casos em que uma grande parcela
deles se ye obrigada a vender suas propriedades para saldar dividas
contraldas corn os Bancos.

Além disso, a Constituiçao do Estado, em seu art. 247, § 1°, IX, preve,
como uma das formas de se fornentar a produçao agropecuária, a criação de
urn seguro agricola.

Assim, nao poderia esta Cornissão deixar de acolher tao importante projeto,
que, além de preencher uma lacuna juridica, vem dar ao ja sacrificado
homern do campo a que é dejustiça.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 13/99 no 10

turno, na forma proposta.
SaIa das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Eduardo

Hermeto.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.050/2000

Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.050/2000, do Deputado Ivo José, cria a Programa de
Incentivo a Apicultura no Estado de Minas Gerais - PROMEL - e dã outras
providéncias.

A Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forrna do Substitutivo n° 1,
que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Cunipre 	 portanto, opinar sobre o assunto.
Fundamentaçao

O projeto em análise tern por objetivo incentivar a apicultura, urna atividade
de grande relevãncia econOrnica, social e ecologica que se desenvolve de
maneira quase despercebida pela sociedade. Sua importãncia para a
producão agricola, especificamente no aspecto da polinização das plantas, é,
segundo os esecialistas, ainda malor do que a vantagem obtida corn a
comercializaçaci do mel e de outros produtos apicolas.

Naaudiência pUblica que èsta Comissão promoveu no dia 25/10/2000, que
contou corn a' presença de técnicos e entidades representativa do setor,
consttou-se que a major preocupação da classe é a falta de uma acao do
Estado na organização da àtividade. Dal ressalta-se a oportunidade e a
necesdade da adocão de politicas publicas voltadas para o
desenvolvimento da apicultura como a projeto em analise propoe

Discutiu-se, na op'odunidade,'tanto a proposth original quanta o Substitutivo
n° 1, da Cornissão de Constituição e Justica. Não obstahte a ertinência das
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observaçOes de ordern legal e constitucional, constatau-se certa
frustração por parte dos participantes da audiência quanto a efetividade das
medidas propostas no substitutivo, consideradas demasiadamente genéricas
e abstratas.

Corn o intuito de conferir major objetividade ao art. 2° do Substitutivo n° 1,
estamos apresentando-Ihe uma emenda, ao final deste parecer. Uma das
alteraçoes propostas diz respeito a criação de instrumentos de controle da
qualidade e da origem dos produtos apicolas, urna das principals
reivindicacOes dos apicultores. Outra rnodificacãa relevante trata da
participaçãa dos produtores, suas associaçöes e demais entidades ligadas ao
setor no planejamento e na execucão das açoes previstas no projeto.

Estarnos propondo, ainda, a alteração do art. 1° do substitutivo, incluindo a
conceito de abelhas nativas e polinizadoras na definicão da politica de
incentivo que ora se propoe.

Conclusão
Diante do exposto, opinamas pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.050/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Cornissão de
Constituiçao e Justica, corn as Ernendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redaçaa:
'Art. 10 - 0 Estado incentivaré a desenvolvirnento da apicultura e adotará

rnedidas preventivas para evitar a destruicãa das abeihas meliferas, nativas e
polinizadoras.

Paragrafo Unico - As abelhas e a flora melifera nativa são objetos de
proteçao, conservação e preservaçãa no Estado.".

EMENDAN°2
"Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, no exercicia das atividades de que

trata a art 10:

.1 - identificar as areas de rnaior patencial apIcola no Estado;
- II - regulamentar a atividade apicola mediante a criaçao de instrumentos de
controle de qualidade e de arigern dos produtas e de cadastro de apicultores;

Ill - promover a desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao meiharamento
'das atividades apicolas, das tecnolagias de produção e da qualidade dos
prod utos;

IV - prestar assisténcia técnica aos apicultores, em especial quanta aos
aspectos ligadas ao coaperativismo e a autras forrnas de associativisrna;

• V - promover a forrnaçao profissional dos apicultores mediante a realizaçãa
de cursos, palestras e seminárias corn ênfase nos aspectos gerenciais;

VI - registrar e fiscalizar as unidades de beneficiamento de mel e de outros
- . produtas apIcolas;

VII - incentivar a consumo de mel e de outros produtos apicolas par meio
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de campanhas informativas sobre Os beneficios de seu uso, inclusive na
merenda escolar e na cesta básica;

VIII - fiscalizar a utilizaçao de agrotoxicos e de outros produtos quimicos
nocivos as abeihas nas areas de produçao melifera;

IX - adotar medidas sanitãrias contra a contaminaçao dos apiãrios por
produtos quIrnicos ou por patogenos, paras!tas, pragas e doenças oriundos
de produtos apicolas de outros Estados e paises;

X - integrar a atividade apicola aos programas de recomposição de
florestas riativas e de proteção e de recuperaçao de areas degradadas;

Xl - incentivar e fomentar a exportação de produtos apicolas;
XII - criar mecanismos de incentivos crediticios e fiscais para a atividade

apicola.
§ 1° - Para a consecucao das medidas previstas neste artigo, será

assegurada, no planejarnento e na execuçao das açOes, a participação de
representantes de classe e de cooperativas ou associaçoes de apicultores,
bern corno de instituiçoes pUblicas e privadas ligadas a assistência técnica e
a extensão rural, ao ensino, a pesquisa e ao fomento da atividade apicola.

§ 2° - A regularnentaçao a que se refere o inciso II incluirã a definicao de
métodos para o transporte das abelhas e a distància entre os apiaribs.".

Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - João Batista de

Oliveira - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEt N° 1.110/2000

Cornissäo de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição ern exame estabelece
controle e fiscalizaçäo do desmonte de carros e motocicletas por ferros-
velhos e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/6/2000, foi a matéria distribuida
as CornissOes de Constituiçao e Justica, Direitos Humanos e Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentãria. A Comissão de Constituiçao e Justica concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, queapresentou. Vern agora a proposiçao a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentacao
•Näo e incomurn se encontrarern estabelecirnentos que, ocultos sob a

fachada de oficinas de ferros veihos, realizarn, na realidade, o desmonte
legal deveiculos furtados, roubados ou irregulares. Essa atividade crirninosa
complernenta a acão das gangues especializadas no roubo de veiculos,
impedindo, pela destruiçao do objeto roubado, que ele seja encontrado e Os
responsàveis pelo delitosejarn devidamente penalizados.
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0 controle da atividade de desrnonte de veiculo automotor, proposto

pelo projeto, e, assirn, tarefa estatal de suma importância, plenamente
enquadrada nas iniciativas contemporâneas em prol da meihoria da
segurança pUblica e da diminuiçao dos crimes contra a vida e o patrirnonio no
Estado de Minas Gerais.

Considerarnos que 0 Substitutivo n° 1, dà Comissão de Constituicao e
Justiça, engrandece a proposicão ao dotã-la de forma juridico-legal mais
apropriada. Houvemos por bern apenas apresentar emenda para inserir
nesse substitutivo medida que garanta a destinação das verbas auferidas
corn a puniçao estatal para órgãos de seguranca publica e entidades
filantrOpicas. 0 dispositivo figura no projeto original e encontra, a nosso ver,
amparo no interesse social e no espirito humanitário.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.110/2000 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituicão e Justica, e corn a
Emenda n° 1, a seguir apresentado.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se ao art. 4° do Substitutivo n° 1 o seguinte paragrafo Unico:
"Art. 4°- ...........................................................
Parãgrafo Onico - 0 montante das multas recolhidas na forma prevista

neste artigo será anualrnente destinado a:
- orgãos estaduais constitucionalmente responsãveis pela garantia da

seguranca pOblica, os quais receberão 50% (cinquenta por cento) do valor
recolhido;

II - entidades civis, corn objetivos estatutariamente filantrópicos,
devidamente registradas e reconhecidas de utilidade pOblica, as quais
receberão 50% (cinquenta por cento) do valor recothido.".

Sala das CornissOes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.165/2000

Comissão de Adrninistração PUblica
Relatório

De autoria da Bancada do Partido dos Trabalhadores - PT -' o projeto de lei
em epigrafe dispOe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.

A proposiçao foi anatisada pela Comissão de Constituiçäo e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Vem agora a esta Coniissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
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o Projeto de Lei n° 1.165/2000 acrescenta o inciso ao art. 3° da Lei n°

13.414, de 1999, o qual define a composiçao do Conseiho Deliberativo do
IPSEMG - CODEI. Segundo a redaçao do inciso, o CODEI seria também
composto por seis representantes do poder pUblico estadual, indicados pelo
Governador do Estado.

Cumpre esciarecer que a projeto resgata a proposta original do Governador
do Estado, que apresentou a Projeto de Lei n° 295/99, instituindo a referido
Conselho. Tal proposição foi transformada na Lei n° 13.414, de 1999; no
entanto, a inciso I do art. 3°joi vetado, pois emenda parlamentar alterou a
composição do Conselho. A ernenda determinava que o Orgão seria
composto por dois representantes do Poder Executivo, indicados pelo
Governador do Estado, urn representante do Poder Legislativo, indicado pelo
Presidente da Assembléia Legislativa; urn representante do Poder Judiciário,
indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça; urn representante do
Ministério PUblico, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, e urn
representante do Tribunal de Contas do Estado, indicado por seu Presidente,
o que restringia demasiadamente o poder do Chefe do Executivo. Na
ocasiäo, a Comissão Especial que apreciou o veto apinou par sua
manutencão, posição referendada pelo Plenário. Em razão disso, o CODEI
deixou de ser implementado, o que prejudicou a politica previdenciária
definida pela CPI do IPSEMG.

Entendernos, no entanto, que a COD El deve ter uma composição paritária,
composta par representantes de todos as Poderes, uma vez que a Instituto
atende a todos Os servidores estaduais. Par ta! motivo, apresentamos a
Substitutivo n° 1.

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

1.165/2000 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivos a Lel n° 13.414, de 23 de dezembro de 1999, que
cria a Conse!ho Deliberativo do Instituto dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - CODEI.

Art. 1° - 0 art. 3° da Lei n° 13.414, de 23 de dezembro de 1999, fica
acrescido do seguinte inciso Ill:

'Art. 3°- ...........................................................
Ill - dais répresentantes do Poder Executivo, urn do Poder Legislativo, urn

do Poder Judiciario urn do Miisterio Publico e urn do Tribunal de Contas
indicados, espectivarnente, pelo Governador do Estado, pelo Presidente da
Asser4ib!éia Legislativa; pelo PresiJente do Tribunal de Justiça, pelo
Procurador-Geral de Justiça e pelo Presidente do Tribunal de Contas.".

Art. 2° - A Lei n° 13.414, dé 23 dedezembro de 1999, fica acrescida do
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seguinte art. 10, renumerando-se as demais:

"Art. 10 - Fica extinto a Conselho Diretor do IPSEMG, prevista no inciso I do
art. 37 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986.".

Art. 3° - Revogam-se as dispasiçoes em contrário.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Jorge Eduarda de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Cristiano Canêdo.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.171/2000

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Püblicas
Relatório

De autoria do Deputada Marcelo Gonçalves, a projeto de lei em tela visa a
determinar novas critérias para a funcionamento de terminais rodoviários.

ACornissão de Constituiçao e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeta na forma da
Substitutivo n° i, que apresentou.

Vem, agara, a proposiçao a esta Comissão para receber parecer, nas
termos regimentais.

Fundamentaçao
0 prajeto de lei em tela visa a assegurar, conforme dispoe seu art. 1, aas

usuários dos terrninais rodoviários do Estado de Mirias Gerais localizados em
municipios que possuam mais de cern rnil habitantes serviça medico de
urgencia.

Em decorréncia desse mandamento, a prapasicãa determina que a
presença de medico e atendente seja abrigatoria durante a dia e nos harérios
noturnas de pica de embarque e desembarque de passageiras. Esse serviça
de urgéncia deveré também dispor de ambulãncia para a deslocamento de
eventuais pacientes.

A proposição passou par criteriasa estudo da Comissão de Canstituiçaa e
Justiça. Nessa oportunidade, essa Comissão observou que, de todos as
terminais rodaviãrias em aperação, somente sãa de prapriedade do Estado a
Terminal Rodaviária Governador Israel Pinheiro - TERGIP - e a Terminal
Turistico JK, localizadas no Municipio de Bela Horizonte. Os demais
terminais são de propriedade dos municipios, que tern competencia para
aperã-las diretamente au mediante concessãa ou permissao.

Dessa farma, a prestaçãa do servico püblica de que trata a praposicaa se
insere na campetencia do ente que detém sua prapriedade au de seu
delegatario, neste casa, as municipias. Fica, assim, a Estado impedida de
alcançar as demais terminais rodaviárias, a que caracterizaria ingerencia
desse ente sabre assunta municipal, canflitanda corn dispasitivo
canstituciona! (art. 30, V, Constituiçaa Federal).
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Ademais, a alteraçao unilateral de termo celebrado entre o concedente,

no caso, o poder püblico, e o concessionário que administra o terminal
rodoviário provocara o desequilIbrio econômico-financejro do contrato,
situaçao essa totalmente indesejável para Os cofres pUblicos, pois acarretará
uma inevitável revisão do preco das tarifas, conforme previsto pelo § 40 do
art. 9° da Lei Federal n° 8.987, de 13/2/95, que dispöe sobre o regime de
concessâo e prestação de serviços püblicos.

Nesse passo, a firn de corrigir as impropriedades acima relatadas, a
Comissão de Constituiçao eJustiça apresentou a Substitutivo n° 1.

Em que pese a nobre intençao da Comissão, as terminais rodoviãrjos em
questão encontram-se hoje concessionados, explorados por empresas da
iniciativa privada; devem, pois, caber a estas a prestaçao do referido serviço,
desonerando dessa forma o Estado, permitinda-Ihe desempenhar melhor sua
rnissão constitucional de oferecer segurança e educaçao a populaçao. Por
essas razOes, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o
Substitutivo n° 2.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.171/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 2 e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.

SUBSTITIJTIVO N° 2
Dispoe sobre a manutençao de serviço medico de urgência nos terminais

rodoviãrjas de propriedade do Estado.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os concessionários dos terminais rodoviãr-jos de propriedade do

Estado ficam obrigados a manter serviços medicos de urgéncia para
atendimento dos usuários.

§ 10 - Esses serviços deverão ser prestados em espaço previamente
reservado para esse firn, dentro dos prOprios terminais.

§ 2° - Para a execução dos serviços previstos nesta lei é obrigatOria a
presença de medico e atendente durante 24 horas, bern como a presença de
ambulância para a deslocamento de eventuais pacientes.

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4°- Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Comissaes, 10 de novembro de 2000.
Alvaro Antonio, Presidente - DinisPinheiro, relator - Olinto Godinho.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 998/2000
Comissão de Administraçaà PUblica

RelatOrio
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De autoria do Deputado Doutor Viana, ô projeto de lei em epigrafe

dispãe sobre a taxa de inscrição para concurso püblico.
Aprovado no 1° turna na forma do Substitutivo n° 2, retorna a projeto,

agora, a esta Comissão a firn de receber parecer para a 2° turno, nos termos
regimentais.

Em anexo, segue a redação do vencido, que e parte deste parecer.
Fundamentação

0 projeta de lei em análise estabelece que a taxa de inscrição relativa a
concurso pUblico prornovido par órgão au entidade do Estado seja devolvida
ao candidato em caso de cancelamento ou suspensão do certame.

A medida propasta procura minirnizar a decepcao do candidato desejaso
de aprovacão em concurso püblico que não se realiza par circunstãncias
alhelas a sua vontade, causando-Ihe ainda transtornos e prejuizos.

Par sua vez, a Substitutiva n° 2 visa, tão-somente, a adequar a praposicao
ao rigor e precisao exigidas pela linguagem juridica, conservanda, no
entanto, a esséncia da propasicäa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela apravação do Projeta de Lei n° 998/2000

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das ComissOes, 8 de novembra de 2000.
Jorge Eduarda de Oliveira, Presidente - Sebastiãa Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Cristiano Canêda.
Redaçãa do Vencido no 1 0 Turna
PROJ ETO DE LEI N° 998/2000

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. .10 - A taxa de expediente relativa a inscrição em concurso püblico para

investidura em cargos ou empregos pUblicos da administração direta au
indireta do Estado será devolvida ao candidato na hipotese do cancelamento
ou suspensão do pracesso seletivo.

§ 10 - A devolução ocorrerá no prazo de ate sessenta dias contados da
publicaçao, no orgaa oficial dos Poderes do Estado, do ato de cancelamento
ou suspensao do concursa.

§ 2 9 - Sabre a valor a ser devolvido incidiré correção manetãria a partir de
seu desembolso pelo candidato.

§ 30 - Faculta-se ao candidato o aproveitamento do valor da taxa de que
trata o "caput" quando da inscriçäa em cancurso que substitua a cancelada
ou suspenso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
incidem sobre as concursos pUblicos cujos editais já tenham sido publicadas
quando de sua promulgacão.

Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em cantrãria.

0
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PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4/99

Comissão de Redacao
0 Projeto de Lei n o 4/99, do Deputado Sãvio Souza Cruz, que dispOe sobre

a politica estadual de coleta seletiva de lixo, foi aprovado no 2° turno, ná
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4/99
Dispae sobre a politica estadual de apoio e incentivo a coleta seletiva de

lixo e altera dispositivo da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que
dispöe sobre a distribuicào da parcela de receita do produto da arrecadaçao
do ICMS pertencenté aos municipios, de que trata o inciso II do parágrafo
Unico do art. 158 da Constituicao Federal.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado apoiará e incentivará, 01 meio do Sistema Estadual de

Melo Ambiente, o municIpio que queira implantar em seu territOrio politica de
coleta seletiva de lixo, corn o objetivo de proteger e preservar o meio
ambiente.

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 10 desta lei,
incumbe ao poder piblico estadual:

I - preStar assistência técnica, operaciona e financeira ao municIpio, por
melo de convênio ou instrumento congenere;

II - prornover, em articulaçao corn o municIpio, campanhas educativas
dirigidas as populaçöes diretamente interessadas;

Ill - criar programas e projetos especificos, observado o disposto no art.
161, I, da Constituicão do Estado;

IV - celebrar convénio corn entidade educacional ou de defesa do rneio
ambiente, pUblicaou privada;

V - tornar disponiveis máquinas, veiculos e equipamentos.
Art. 30 - Os récursos para atender as despesas decorrentes do

cumprimento desta lei serào provenientes de:
I - dotaçOés consignadas no orçarnento do Estado;
II - doaçoes de entidades pUblicas ou privadas e de pessoas fisicas;
II! - transferências de fundos federais e estaduais;
IV - fontés diversas.
Art. 40 - Compete ao Conseiho Estadual de Politica Ambiental - COPAM-,

no prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicaçao desta léi,
baixar norrnas e estabeleer procedirnentos para o recolhithento,
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aproveitamento, disposicao final, reciclagem e outras forrnas de
rocessamento de lârnpadas fluorescentes, pilhas e baterias usadas,
bservada como diretriz a atribuiçao, ao produtor, de responsabilidade pelo
estino final desses materiais e rejeitos.
Art. 5° - A alinea "a" do inciso VIII do art. 1° da Lei n° 12.040, de 28 de
ezembro de 1995, passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 1°- ...................................................................
VIII- ........................................................................
a) parcela de, no mãxirno, 50% (cinquenta por cento) do total será

distribulda aos municipios cujos sisternas de tratarnento ou disposiçao final
de lixo e de esgoto sanitário, corn operação licenciada pelo orgão ambiental
estadual, atendarn, no minimo, a, respectivarnente, 70% (setenta por cento) e
a 50% (cinquenta por cento) da populacao, sendo que o valor rnáxirno a ser
atribuido a cada municipio näo excederá o respectivo investimento, estirnado
corn base na populaçao atendida eno custo médio "per capita", fixado pelo
Conseiho Estadual de PolItica Arnbiental - COPAM -' dos sisternas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estaçäo de tratarnento de esgotos
sanitãrios, bern como aos que, comprovadamente, tenharn irnplantado em
seu territOrio sistema de coleta seletiva de lixo;".

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçaes em contrârio.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OlIvia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 11/99

Comissão de Redaçao
O Projeto de Lei Complementar n° 11/99, do Deputado Mauro Lobo, que

acrescenta parágrafo ao art. 152 da lei n o 869, de 5/7/52, que dispöe sobre 0
Estatuto dos Funcjonãrjos Püblicos Civis do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislat i va , seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11/99
Acrescenta paragrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispOe sobre

o Estatuto dos Funcionários PUblicos Civis do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 152 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, fica acrescido do

seguinte § 4°:
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Art. 152-,

§ 40 - Fica assegurado ao servidor ptiblico civil do Estado o pagamento, a
titulo de indenizaçao, do valor correspondente as férias regulameritares
adquiridas e não gozadas, incluindo o terço constitucional, nos seguintes
casos:

- exoneraçao, a pedido ou de ofIcio;
ii - iicença para tratar de interesse particular,
Iii - coiocaçao a disposiçao, sem Onus para o Orgão de origem;
IV - demissão.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OlIvia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 11/99
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n° 11/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui
procedimentos especiais para prevençaoe detecçao dos casos de LesOes
por Esforços Repetitivos - LER -, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçào a seguinte redaçao final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LE1 N° 11/99
DispOe sobre procedimentos especiais para prevenção e deteccao de

casos de Lesão por Esforço Repetitivo - LER.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado adotará procedimentos especlais de vigilancia e de

fiscalizaçao corn vistas a prevençao e a detecçao de casos de Lesão por
Esfôrço Repetitivo - LER - nos trabaihadores.

Art. 2° - Constituem procedimentos especiais de vigilancia as acOes que
proporcionam a prevenção e a identificaçao dos fatores determinantes de
LER

Art. 3° - Os procedimentos especiais de fiscaiizaçäo destinam-se a verificar
a atuação dos empregadores no que se refere:

- aó cumprimento das normas legais ' pertinentesa prevencão a e
detecçao dos casos de LER;

Ii - a divulgaçao, por meio de cartazes, cartilhas e paiestras, de informaçao
aos trabalhadores sobre os riscos de se contrair iesão por esforço repetitivo
em razão da natureza do trabaiho desempenhado;
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Ill - a adoçao dos procedimentos especlais definidos no Piano de

Controle do Ritmo de Trabaiho.
§ 1° - 0 PIano de Controie do Ritmo de Trabaiho será elaborado pelo

empregador, juntamente corn os empregados, no prazo mãximo de urn ano
contado da pubiicação desta lei, a partir da análise ergonOmica da atividade
exercida, a qual ievará em conta o contingente de homens e muiheres
envolvidos no processo, a dade de cada urn, as tarefas desempenhadas, o
ritmo e a jornada diana de trabalho.

§ 2° - 0 Piano a que se refere este artigo será submetido a apreciaçaodos
orgãos pUbiicos responsaveis pela saUde do trabaihador, que decidirão,
motivadamente, sobre a sua aprovacão ou rejeição, no prazo de quarenta e
oito horas.

§ 30 - Rejeitado o PIano, o empregador terã setenta e duas horas para
corrigir as irregularidades, ficando sujeito as penalidades previstas no
paragrafo Unico do art. 4°, caso nao o faça dentro do prazo determinado.

Art. 4° - Constatado o descumpnimento de norma ou da medida a que se
refere o art. 3° desta el, serã o infrator notificado para, no prazo de setenta e
duas horas, cornigir as irregularidades ou apresentar piano detaihado para
corrigi-las.

Parãgrafo Unico - Vencido o prazo de setenta e duas horas sem que
tenham sido tomadas as providéncias previstas no "caput" deste artigo, o
infrator estará sujeito as seguintes penalidades:

I - muita diana no valor de 2.000 UFIRs (duas mu Unidades Fiscais de
Referenda);

ii - suspensão temporaria das atividades em caso de reincidência ou de
risco iminente a saUde do trabaihador.

Art. 5° - A suspeita ou a constatacão de LER serão comunicadas ao Orgao
responsavel pela saUde do trabaihador ou a entidade representativa da
ciasse a que eie pertença.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicaçao desta tei correrão por conta
de verba consignada no orçamento do Estado.

Art. 7° - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogam-se as disposicOes em contránio.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aliton Viieia, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 23/2000

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Lei Compiementar n° 23/2000, do Deputado Sebastiäo

Navarro Vieira, que estabelece critérios operacionais para 0 exercIclo da
competencia legal do Tribunal de Contas do Estado no controle do
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pagarnento de contratos administrativos, foi aprovado no 2° turno, corn a
Emenda n o 1 ao vencido no 10 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/2000
Modifica o art. 13 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994, que

dispOe sobre a organização do Tribunal de Contas e dã outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 inciso X do art. 13 da Lei Complernentar n° 33, de 28 dejunho de

1994, passa a ter a seguinte redaçao:
"Art. 	 13- .................................................................................
X - emitir parecer, no prazo de noventa dias, sobre consulta que he seja

formulada por autoridade competente ou entidade associativa de municipios
do Estado, na forma estabelecida no Regimento Interno, sobre matéria que
tenha repercussão financeira, contãbil, orçamentaria, operacional ou
patrimonial";.

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Complementar n° 33, de 28 de
junho de 1994, o seguinte inciso XXX:

"Art. 13- .................................................................................
XXX - fiscalizar a observãncia, para cada conta de recurso, da ordem

cronolOgica de exigibilidade dos pagamentos das obrigaçoes relativas a
fornecimento de bens, locaçao, realizaçao de obras e prestação de serviços,
efetuados pelas administraçOes publicas estadual e municipal.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 24/2000

Cornissão de Redaçao
O Projeto de Lei Complementar n°24/2000, do Governador do Estado, que

dispOe sobre a manifestaçao, 01 militar inativo, de pensamento e opiniao, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 doRegimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que estáde aórdo corn o aprovado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 24/2000

DispOe sobre a manifestacão, por militar inativo, de pensarnento e opinião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E facultado ao militar inativo, independentemente das disposiçaes

constantes em regularnento disciplinar da Policia Militar ou do Corpo de
Bombeiros e respeitados Os lirnites estabelecidos na lei civil, opinar
livremente sobre assunto politico e externar pensamento e conceito
ideologico, filosófico ou relativo a matéria pertinente ao interesse pOblico.

Paragrafo Onico - 0 disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de
assunto de natureza militar de caráter sigiloso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 151/99
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 151/99, da Deputada Maria Olivia, que institui o
Programa Permanente de Renda Minima para a famIlia que se
responsabilizar pela guarda de criança e adolescente abandonados , foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 151/99
DispOe sobre o Programa Permanente de Renda Minima para a familia que

se responsabilizar pela guarda de crianca ou adolescente abandonados.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado instituirã o Programa Permanente de Renda Minima para

a famIlia que se responsabilizar pela guarda de crianca ou adolescente
abandonados.

Paragrafo Onico - Para as efeitos desta lei, consideram-se abandonados a
criança e a adolescente carentes de vinculo familiar.

Art. 2° - 0 Programa de que trata esta lei visa a assegurar a criança e ao
adolescente abandonados convivéncia familiar e comunitéria adequada a seu
desenvolvimento.

Art. 3° - Para implementação do Programa de que trata esta lei, compete ao
Estado, além de outras açOes estabelecidas em regulamento:

I - selecionar as familias a serem responsabilizadas pela guarda;
II - manter cadastro das familias selecionadas;
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III - obter, quando possivel, a concordância da crianca ou do

adolescente cUja guarda está sendo efetivada;
IV - obter a prestação de compromisso pela familia a ser responsabilizada,

nos termos da Iegislaçao vigente;
V - pagar valor mensal não inferior a urn salário minima vigente a familia

responsável pela crianca ou adolescente;
VI - criar mecanismos de valiaçao periodica da vida familiar da criança ou

adolescente sob guarda.
§ 1° - A implementaçao do Programa será gradativa, observada a

disponibilidade dos recursos a ele reservados.
§ 2° - A guarda serã efetivada corn a interveniência da autoridade judiciãria

competente.
§ 3° - Se, durante a avaliacao periódica da vida familiar, forem apuradas

irregularidades, estas serão camunicadas a autoridade competente para as
pravidéncias cabiveis, observada a Iegislacao pertinente.

§ 40 - A renda minima a ser concedida a familia responsável pela guarda de
crianca ou adolescente abandonados serã fixada pelo Poder Executivo.

Art. 4° - Cada familia paderã responsabilizar- se par, no maxima, duas
crianças, exceto em caso de irmãos, a criteria da autoridade competente.

Art. 5° - Para a implementaçãa do Programa de que trata esta lei, a Estado
poderá cantar corn a participação de entidades civis e gavernamentais de
outras esferas de governo que desenvolvam acoes de atendimento a crianca
e ao adolescente.

Art. 6° - As despesas resultantes da implementação e da manutenção do
programa serão provenientes de:

I - dotação consignada na lei arçamentária;
II - verbas originadas de canvênias;
III - outras fontes.
Art. 7° - 0 Poder Executivo reguiamentara esta lei no praza de naventa dias

contadas da data désua publicação. 	 -
Art. 8° - Esta Iei entra em vigor no primeira dia do exercicio fiscal seguinte

ao de sua publicaçao.
Art. 90 - Revogam-se as dispasicoes em contrãria.
Sala das Comissöes, 1° de nôvembrO de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DEREDAçAO HNAL DO PROJETO DE LEt N° 303/99
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 303/99, da Deputada Maria Olivia, que institui a
Pragrama de Atendiment&Domiciliar a idosos e dá autras providéncias, foi
aprovado no 2° turno, na forma do véhcido no 10 turna.

Vem agora a projeto a esta Comissão a fim de que; segundo a técnica
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gislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nas termos do § 1° do

.rt. 268 do Regimento lnterno.
Assim sendo, apinamos par se dar a propasiçãa a seguinte redação final,

que está de acordo cam a apravado.
PROJETO DE LEt N° 303/99

lnstitui a Programa de Atendimento Domiciliar ao idosa e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituida a Pragrama de Atendimento Domiciliar ao Idoso, que

tern par abjetivo promover o atendimento a pessoa idosa em seu proprio
domicilio, par meio de equipes multidisciplinares.

Paragrafa . Unico - 0 Conselho Estadual do Idosa participará do
planejamehta das acães do Pragrama de que trata esta Iei, nos termas
definidos em regulamenta.

Art. 2° - .0 Pragrama de Atendimento Domiciliar ao Idoso terá coma
beneficiário a dependente que tenha, no minima, sessenta anos de idade.

Paragrafo Unico - Para as fins desta Iei, considera-se dependente a pessoa
que nãa tenha candiçoes próprias de subsistência, que necessite de
cuidados medicos e cuja renda familiar mensal seja inferior a três salários
minimos.

Art. 30 - 0 Pragrama de Atendimento Domiciliar ao Idaso será
implementado no âmbita municipal, par meio de convênio a ser firmado entre
a Estado e a municipia.

Parégrafo Unico - 0 programa de que trata a "caput" deste artiga será
acompanhado, controlado e avaliado pela direçao estadual do Sistema Unico
de Saüde- SUS.

Art. 4° - Os pracedimentas a serem adotados para a atendimento domiciliar
ao idoso serãa estabelecidas em regulamenta do Poder Executivo.

Art. 50 -. A criteria da equipe multidisciplinar, a idoso dependente será
encaminhado para tratamento hospitalar au para internaçãa asilar.

Art. 6° - Os recursos financeiros necessãrias a implantaçaa e a manutençao
do Programa de que trata esta lei seräo consignados na lei orçamentaria
an ual.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 8° - Revagam-se as disposiçöes em cantrário.
Sala das ComissOes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEt N° 464/99
Camissão de Redacao 	 .

O Prajeta-de Lei n° 464/99, dos Deputadas Paulo Piau e Alberta Pinto
Caelho, que dispoe sabre a propaganda e a publicidade promavidas par
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Orgao publico e entidade sob controle diréto ou indireto do Estado, foi
aprovado no 2° turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

Assim ' sendo, opinamos 01 se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 464/99
Dispöe sóbre a propaganda e a publicidade promovidas por Orgao pUblico

ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A propaganda e a publicidade promovidas por ôrgao publico ou

entidade sob controle direto ou indireto do Estado atenderão as seguintes
diretrizes:

I - ènfase nos sentimentos de cidadania, solidariedade e patriotismo;
II - vaIorizaão e preservação dos elementos constituintes da histôria e da

cultura de Minas Gerais; 	 -
III- busca da regionalização da comunicação;
IV - respeito a cultura dos segrnentos da sociedade destinatários da

comunicação;
V - moralidade e transparência nos procedimentos;
VI - eficiência e racionalidade na aplicacao dos recursos;
VII - avaliação sistemética dos resultados.
Art: 2°- São vedadás a propaganda e a publicidade que caracterizem

promocão pessoal de autoridade ou de servidor pUblico.
Parãgrafo ünico - Nos casos em que a propaganda ou a publicidade tiver

por objeto a divulgaçao de ato, prográma, obra, serviço ou campanha de
ôrgão ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado, a mensagem
limitar-e-á a divulgar os aspectos educativos, informativos ou de orientacão
social.

Art. 3°- E vedadôaos ôrgãos e ãsentidades a que se refere o art. 1° desta
Iéi'QéiüIàr, direta ou indiretarnente, propaganda ou publicidade de qualquer
natureza fora do territOrio do Estado.

Parágrafo Unico -, A vedaçao de que trata o 'caput" deste artigo não se
aplica:

I - a entidade da administração indireta que énfrente concorrência de
mercado;	 .

II - a campanha publicitária direcionadaà populaçao de ou&os Estados.
Art. 4° - Serão aplicados em empresas de comunicaçao do interior, no

minimo, 25% (vinte e cinco por cehto) do tothi dos recuros'do Estado
destinados a propaganda e a pubIicidadé.
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Art. 5° - Os Orgãos e as entidades a que se refere o art. 1° desta Iei

adotarão procedimento Iicitatôrio para a contratacão de agéncia ou
agenciador de propaganda, de empresa especializada em servicos
promocionais ou de empresa prestadora de serviços similares.

§ 1° - Para a realização da Iicitaçao, será constituida comissão integrada
por:

I - dois representantes do orgão ou da entidade licitante;
II - dois representantes do Poder ao qual pertenca o órgão ou se vincule a

entidade licitante;
III - urn representante do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e

Similares do Estado de Minas Gerais - SIN DIJOR I-MG;
IV - urn representante do Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado

de Minas Gerais;
V- urn representante do Conseiho Estadual de Comunicação;
VI- urn representante da Associacão Mineira de Radio e Televisão - AMIRT

VII - urn representante da Associação Mineira dos Representantes de
Veiculos de Comunicacao - AMIRVE.

§ 2° - As entidades a que se referem as incisos III a VII do § 1° indicarão
seus representantes no prazo de trinta dias contados da data da solicitacao
oficial.

§ 3° - Afunção de membro da cornissão a que se refere a § 1° deste artigo
é considerada de relevante interesse püblico e será exercida sem Onus para
o Estado.

Art. 6° - 0 repasse, a qualquer tItulo, de verba pUblica para empresa de
cornunicação dependera de prévia comprovação de seu regular
funcionamento.

Parágrafo Unico - Para as efeitos desta lel, a regularidade de
funcionamento da empresa de comunicação é a estabelecida nos termos da
Iegislaçâo pertinente.

Art. 70 - Os órgãos que integram as Poderes do Estado e as entidades sob
controle direto ou indireto do Estado farão publicar trimestralmente no ôrgao
aficial dos Poderes do Estado relatOrio sobre as gastos corn publicidade, corn
as seguintes especificaçOes:

I - Orgao executante ou empresa contratante;
II - objeto da publicidade;
III - empresa publicitaria;
IV - valores totais e mensais do contrato; 	 .
V - periodo de veiculaçao. / 	 -
Art. 8°- A publicidade oficial, em sua divulgacão nas rneios de

comunicação, serä acompanhada de sela origatorip, no qual se informará a
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valor da campanha, o total da verba empregada, a origern do recurso e a
agenda de propaganda responsáve!, escolhidá no prbcesso licitatôrio.

Art. 90 Esta lei entra em vigor na data de suapublicaçao.
Art. 10 - Revogarn-se as disposiçOes em coñtrário.
Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 540/99
•	 Cornissão de Redaçao
O Projeto de Lei n° 540/99, do Deputado Carlos Pimenta, que dispOe sobre

a busca de pessoas desaparecidas, foi aprovado nos turnos regimentals, na
forma original.

Vem agora a projeto a esta Cornissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE L'El N° 540/99
Dispoe sobre a busca das pessoas desaparecidas que rnenciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A autoridade policial cornpetente e Os órgãos de segurança püblica

darão inlcio a busca de pessoa desaparecida menor de dezesseis anos ou
portadora de deficiência fisica, mental ou sensorial imediatamente apôs a
comunicaçao de seu desaparecirnento.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 1°de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 610/99
Comissão de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 610/99, do peputado João Pintd'Ribeiro, que dispöe
sobre a impEessao' do calehdário de váinas infantis obrigatorias nas
èrnbalagens deleite dos tipos C e B cOmercializados no Estado de Minas
Gerais, foi aprovado no 2°turno, na forma do vencido no 1° türno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° dO art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETODE LEI N° 61 0/99
Dispöe sobre a impréssao do calendãrio de vacinaçao infantil nas

embalagens de leite dos tipds C eB. 	 • 	 ' 	 ' -" 	 1
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As ernbalagens de leite dos tipos C e B vendidos ao consumidor no

comércio varejista do Estado poderão conter a calendãrio de vacinação
infantil contra poliornelite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose e sarampo.

Art. 2° - 0 fornecedor da embalagem do leite podera abater do Imposto
sobre Operaçoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e sobre PrestaçOes
de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - devido 50% (cinquenta par cento) do custo da impressão do
calendário de vacinaçãa, ate a limite de 1% (urn por cento) do valor do
recolhirnento rnensal do tributo.

Art. 3°, - Compete ao Poder Executivo informar ao fornecedor da
embalagem a calendário atualizado de aplicaçao das vacinas referidas no art.
1° desta lei, bem coma fiscalizar a regularidade de sua irnpressãa.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de cento e vinte
dias contados da data de sua publicacào.

Art. 50 Esta ei entra em vigor na data de sua publicaçaa.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N° 771/99
Comissãa de Redaçaa

O Projeto de Lei n° 771/99, do Deputado Wanderley Avila, que dispoe
sobre dispensa de certidão negativa de débito do INSS aos municipios que
possuarn fundo de previdência prôprio, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 10 turno.

Vern agora a projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
leg islativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, apinamas par se dar a propasicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a apravado.

PROJETO DE LEI N° 771/99
Veda ao Estado exigir do rnunidlpio a apresentaçao de Certidão Negativa

de Débito - CND - para a celebracaa de convênio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Näo serã exigida do rnunicipio, para a celebraçao de convênia corn

o Estado ou corn entidade da administração indireta, a apresentaçao da
Certidão Negativa de Débito - CND -, expedida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

Paragrafo ünico - 0 disposto no "caput" não se aplica a transferência de
recursos provenientes da União, quando contrãrio aos pracedimentos por
esta estabelecidos	 .	 .
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicaes em contrãrio.
SaIa das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aliton Vilela, relator - Djalrna Diniz.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJ ETO DE LEt N° 798/2000
Comissão de Redaçao 	 -

O Projeto de Lel n° 798/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
estabelece condicäo para o funcionamento de cârnaras de bronzearnento
artificial, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 798/2000
Estabelece condição para o funcionamento de câmaras de bronzeamento

artificial.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 estabelecirnento que oferece servico de bronzeamento artificial

afixará, em local visivel, cartaz de adverténcia sobre Os riscos desse
procedimento, na forma estabelecida pelo órgão estadual responsavel pela
promoçao e pela proteção da saUde.

Art. 2° - 0 descumprimento do disposto no art. 10 sujeita o infrator as
penalidades estabelecidas na legislaçao sanitéria, em especial na Lel n°
13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 30 - o Poder Executivo regulamentarã esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 50 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000...
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DEREDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 821/2000
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n° 821/2000, do Deputado João Paulo, que altera os arts.
10 e 30 da Lei n° 12.789, de 17/4/98, que torna obrigatOria a afixaçao do
preço em produto comercializado no varejo e dáoutras providências, foi
aprovado no 2° tij(no, corn a Enienda n° 1 ao vencido no 10 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
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que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 821/2000
Dispãe sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio

varejista no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no

Estado reger-se-a por esta lei, sem prejuizo do disposto no Codigo de Defesa
do Consumidor.

Art. 2° - São admitidas as seguintes formas de afixação de preço:
- no comércio em geral:

a) no bern exposto a venda, por meio de etiqueta ou similar;
b) na vitrine, em listagem na qual conste, em caracteres legIveis, o preco a

vista das mercadorias expostas;
II - em supermercado, mercearia ou estabelecimento comercial de auto-

serviço, onde o consumidor tern acesso direto ao produto sem intervençao do
comerciante, med iante a impressao ou a fixaçao de cod igo referencial ou de
barras no produto, desde que seja apresentada, junto ao item exposto,
relaçao clara e legivel que contenha o preço a vista, o nome e a descricao do
produto, seu peso ou quantidade e o respectivo codigo, que será dispensado
quando variar em funçao da cor, fragrancia ou sabor do produto, sem que
haja alteraçao de preço.

§ 10 - Na impossibilidade da observéncia do disposto nos incisos I e II deste
artigo, serã permitida a divulgacao dos precos dos produtos expostos e dos
serviços oferecidos por melo de relaçao elaborada em caracteres legiveis e
de forma clara, que demonstre inequivocamente tratar-se do preço da
mercadoria.

§ 2° - A relacao de preços de que trata o § 1° sera oferecida em local
adequado e em nümero suficiente para consulta direta pelo consumidor,
I ndependenternente de solicitaçao.

Art. 30 - No estabelecimento que opere corn equipamento de leitura ôtica, é
obrigatoria a instalacao de terminais de consulta Otica deritro da area de
venda e em locais de fécil acesso para 0 consumidor, sem prejuizo da
aplicacao do disposto no inciso II e no § 1° do art. 2°, observadas as
seguirites proporçOes:

- em estabelecimento pequeno, assim considerado o estabelecimento que
tenha de urn a cinco caixas, urn terminal de consulta Otica;

II - em estabelecimento médio, assim considerado o estabelecimento que
tenha de seis a doze caixas, urn terminal de consulta ótica a cada 500m2
(quinhentos metros quadrados) de area de venda;

III - em estabelecimento grande, assim considerado o estabelecimento que
tenha de treze a vinte caixas, urn terminal de consulta Otica a cada 600m2
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(seiscentos metros quadrados) de area de venda;

IV - em hipermercado ou similar, assim considerado a estabelecimerito que
tenha mais de vinte caixas, urn terminal de consulta ótica a cada 700m2
(setecentos metros quadrados) de area de venda.

Paragrafo Unico - Para efeito do disposto nos incisos deste artigo, será
desprezada a fraçao igual ou inferior a metade da area, arredondando-se
para cima a fraçao superior a metade.

Art. 40 - No estabelecimento em que o peso e o preço de produtos
hortifrutigranjeiros são aferidos no prOprio caixa, é obrigatOrio o treinamento
do operador de caixa para a correta identificaçao dos produtos.

Art. 50 - A multa por infração ao disposto nesta Iei será imputada nos
termos do Codigo de Defesa do Consumidor.

Art. 6° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAAO FINAL DOPROJETO DE LEI N° 937/2000
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 937/2000, da Comissão Parlamentar de Inquerito criada
para apurar o desvio dos repasses das contribuiçOes previdenciarias devidas
ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM -,
que cria o Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdência dos
Servidores Militares de Minas Gerais - CBI - IPSM -, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEt N° 937/2000
Dispae sobre a Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdêricia dos

Servidoras Militares de Minas Gerais - CBI - IPSM.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Conselho de Beneficlérios do Instituto de Previdência dos

Servidores Militares de Minas Gerais - CBI -IPSM -, orgao auxiliar do IPSM,
integrante da estrutura do Instituto, tern porobjetivo fiscalizar a execução da
politica de prestacão de servicos e beneficibs da autarquia.

Art. 2° - Compete ao CBI - IPSM:
- fiscalizar a cumprimento:

a) da politica de atendimento ao usuario e de prestaçao de serviços
b) da pal itica de concessão ie beneficios; 	 -
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c) das diretrizes para a formação de convênios;
d) das normas relativas aos patrimônio imobi)iàrio e mobiliärio do IPSM;
II - oferecer sugestoes para:
a) a meihoria do atendimento aos usuários em postos proprios ou

conveniados;
b) a otimização dos serviços prestados, direta ou indiretamente;
III - recomendar a anulaçao ou a correção de atos contrários as regras da

boa administraçao, acionando, quando necessário, Os orgaos superiores
competentes.

Art. 30 - a CBI - IPSM é composto por cinco membros, representantes da
Policia Militar, do Corpo de Bornbeiros Militar e dos contribuintes ou dos
beneficiários do IPSM, escolhidos na forma da Iei, mediante indicaçao das
respectivas associaçoes representativas, e designados pelo Governador do
Estado.

§ 1° - 0 Presidente do CBI - IPSM, escoihido por seus membros na forma
do regulamento, teré mandato de dois anos, permitida a reeleição para igual
periodo.

§ 2° - Os membros do CBI - IPSM não perceberão remuneraçao de
nenhuma especie pelo desempenho de suas atividades.

Art. 4° - 0 IPSM fornecerã suporte técnico e administrativo para a
funcianamento do CBI - IPSM.

Art. 5° - As normas complementares relativas as atividades do CBI - IPSM
serão estabelecidas em seu regimenta interno.

Art. 6 0 - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 957/2000
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 957/2000, do Deputado Alencar da Silveira Junior, que
da a denominaçao de Maria Andrade Resende a Escola Estadual do 2° grau
do Bairro Santa Amelia, no MunicIpio de Bela Horizante, foi aprovado em
turno Unico, corn a Subemenda n° i a Ernenda n° 1.

Vem agora oprojeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos par se dar a proposição a seguinte redação final,
que esta de acordo corn a apravado.

PROJ ETO DE LEt N° 957/2000
D a denominaçao de Maria Andrade Resende a Escola Estadual do Bairro

Santa Amelia, localizada no Municipio de Bela Horizonte. 	 .	 .	 .	 .
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Passa a denorninar-se Maria Andrade Resende a Escola Estadual

do Bairro Santa Amelia, localizada no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de suapublicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria OlIvia.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.063/2000
Cornissão de Redaçäo

O Projeto de Lei n° 1.063/2000, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade pUblica a Fundaçao Dom Quirino, com sede no Municipio de TeOfilo
Otôni, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

Vern agora o projeto a esta Cornissào, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° doart.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.063/2000
Declara de utilidade publica a Fundaçao Dorn Quirino, corn sede no

MunicIpio de TeOfilo Otôni.
A Assernbléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao Dorn Quirino, corn

sede no Municipio de Teófilo OtOni.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor nadata de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Cornissöes, 10 de novernbro de 2000.
Glycon Trra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.064/2000
Comissãode Redaçao

0 Projeto deLein° 1.064/2000,doDeputado Paulo Piau, que declara de
utilidade püblica a Furdaçao Artistica Cultural e de Educaçao para a
Cidadania deViçosa, coth sede no Municipio de Viosa, foi aprovado em
turno Unico, corn a Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a- esta Comissao, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a foma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamo pbrse da a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado. 	 .1

PROJETO DE LEI N° 1.064/2000
' Déclara de utilidade püblica a Fundáçao Artistica,Culturale deEducação

para a Cidadania de Viçosá - FACEV -, corn sede noMunicipio de Viçosà

Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
rt. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao Artistica, Cultural e
Educaçãoparaa Cidadania de Viçosa - FACEV -, corn sede no Municipio
Viçosa.
rt. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
it. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
ala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.

Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria OlIvia.
PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.085/2000

Comissão de Redacao
O Projeto de Lei n° 1.085/2000, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pUblica o Grêmio Recreativo e Esportivo Cristina - GREC -, corn
sede no Municipio de Santa Luzia, foi aprovado em turno Unico, na forma
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.085/2000
Declara de utilidade publica o Grêmio Recreativo e Esportivo Cristina -

GREC -, corn sede no MunicIpio de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o Grêmio Recreativo e

Esportivo Cristina - GREC -, corn sede no MunicIpio de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das CornissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.103/2000
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.103/2000, do Deputado Edson Rezende, que declara
de utilidade publica a Associacao Cultural Sétirno Degrau Produçoes
ArtIsticas, corn sede no Municipio de Barbacena, foi aprovado em turno
Onico, corn aEmenda n° 1.

Vern agora'o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forrna adequada, nos terrnos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N? 1.103/2000
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Declara de utilidade püblica a Associaçao Cultural Sétirno Degrau

ProduçaesArtisticas - SDEPA-, cornsede no Municiplo de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Cultural Sétimo

Degrau Produçoes Artisticas - SDEPA -, corn sede no Municipio de
Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se s disposiçoes em contrãrio.
Sala das Comissôes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DOPROJETO DE LEI N° 1.116/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.116/2000, do Deputado Alberto Bejani, que declara de
utilidade püblica a Sociedade Cultural Ad Libitum, corn sede no Municipio de
Juiz de Fora, foi aprovado em turno ünico, na forma original.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.116/2000
Declara de utilidade pUblica a Sociedade Cultural Ad Libitum, corn sede no

Municiplo de Juiz de Fora.
A Assethbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade Cultural Ad

Libiturn, corn sede no Municipio de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 10 de novémbro de 2000.
Glycön Terra Pinto,Presidehte - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DOPROJETO DE LEI N° 1.126/2000
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.126/2000, da : Deputada Elaine Matozinhos, que
declara de utilidade publica a Fundaçao Artes & Oficios, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

Vem aorao projeto a Comissão de-Redaçao, afim de que, segundo a
técnia legislativa, seja dada matéria aforma adequada, nos termos do § 1°
do art. 268 do Regimento interno.

Corn o objetivo de sanar erro material do projeto, esta Comissão propOe a
inclusão da sigla FAO junto ao nome da instituição, do qual faz parte,
conforrne consta em seu etatuto e nos demais documentos do processo.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação

final, que estã de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.126/2000

Declara de utilidade pUblica a Fundaçao Artes & Oficios - FAO -, corn sede
no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Fundação Artes & Oficios -

FAO -, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das CornissOes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, r&ator - Maria Olivia.

C0MuNICAçA0 DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
cOMuNICAcAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 7/11/2000, a seguinte cornunicaçao:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. José Roichman,

ocorrido ern4/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 19P REUNIAO ORDINARIA, EM 8/11/2000
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, Durval Angelo, Dilzon Melo e

João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase (Expediente): Ata -

2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de ProposiçOes: Projetos de Lei
n°s 1.262 a 1.265/2000 - Requenmentos n°s 1.739 e 1.740/2000 -
Requerimentos das Comissöes de Defesa do Consumidor e de Assuntos
Municipais e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Angelo, Ivo Jose,
Rogerio Correia, Luiz Menezes, Adelmo Carneiro Leao e Pastor George -
Comunicaçoes: Comunicaçao do Deputado Dimas Rodrigues - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa, AntOnio Carlos Andrada,
Doutor Viana, Sargento Rodrigues e Elbe Brandão - Questão de ordem - 2a
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de InscriçOes - Palavras do Sr.
Presidente - Decisão Normativa da Presidência n° 8 - Acordo de Lideranças;
decisão da Presidência - Designaçao de ComissOes: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 44/2000 -
Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerirnentos: Requerimentos dos
Deputados Durval Angelo e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Requerimento
do Deputado Ivo José; indeferimento - Votaçao de Requerimentos:
Requerimentos da Comissäo de Assuntos Municipais e dos Deputados
Pastor George, Adelmo Carneiro Leão, Rogerio Correia e Luiz Menezes;
aprovação - 2a Ease: Discussão e Votaçao de ProposiçOes: Requerimento do
Deputado Nivaldo Andrade; aprovação - Chamada para verificaçao de
quorum"; inexisténcia de nUmero regimental para votaçao; questao de

ordem; chamada para recornposiçao de 'quorum"; existéncia de nUmero
regimental para votaçao - Votaçao, em turno Unico, do Veto Parcial a
Proposiçao de Lei n° 14.582; manutenção; declaraçOes de voto; questao de
ordem; anulaçao da votação; questOes de ordem; renovaçâo da votação do
veto; rejeição; declaraçOes de voto - Votaçao, em 10 turno, da Proposta de
Emenda a Constituiçao n° 36/2000; aprovaçao corn a Emenda n° 1;
declaraçao de voto - Votaçao, em 2° turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 3/99; aprovaçäo; declaraçOes de voto - Votaçao, em turno
Unico, do Projeto de Lei n° 1.084/2000; aprovação - Votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 607/99; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; votação
do projeto, salvo emendas; aprovaçao; votaçao das Emendas n°s 1 a 4;
aprovação - Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 51 3/99; acordo de
Liderancas; decisâo da Presidéncia - Discussão, em 10 turno, do Projeto de
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Lei n° 1.215/2000; apresentaçao do Substitutivo n° 1; encerramento cia
discussão; encaminhamento do projeto e do substitutivo a Comissão de
Fiscalizacão Financeira - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.223/2000; apresentacao do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto e do substitutivo a Comissão de Fiscalização
Financeira - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.240/2000; questão
de ordem; discursos dos Deputados Rogerio Correia e Sávio Souza Cruz;
apresentaçao dos Substitutivos n°s 1 e 2; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto e dos substitutivos a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 890/2000;
aprovaçao na forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 955/2000; aprovação corn as
Emendas n°s 1 a 3 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 615/99;
rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 846/2000; designação
de relator; emissão do parecer pelo relator; encerrarnento da discussâo;
votaçao do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido; votação
da Emenda n° 1; aprovaçäo - Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.044/2000; apresentacão das Emenda n°s 1 a 3; encerramento da
discussao; encaminhamento do projeto e das emendas a Cornissão de
Administraçao Püblica - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
830/2000; requerimento do Deputado Pastor George; aprovacao do
requerimento - Prorrogaçäo cia reunião - Suspensao e reabertura cia reunião -
Chamada para verificacao de quorum"; existéncia de nUmero regimental
para votação - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.215/2000;
aprovaçao na for-ma do Substitutivo n° 1 - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 1.223/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1; prejudicialidade
das Emendas n°s 1 a 3 - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.240/2000; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz e Rogerio Correia;
questao de ordem; suspensão e reabertura da reuniao; votaçao do
Substitutivo n° 2, salvo emenda; aprovaçao; prejudicialidade do Substitutivo
n° 1; questão de ordem; leitura e votação da Emenda n° 1; rejeicão;
verificacao de votaçao; ratificaçäo da rejeiçao - Questão de ordem - 3 Parte:
Designacao de ComissOes: Comissâo Especial do BNDES - Encerramento -
Ordern do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalbo - Adelmo Carneiro Leao - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JOnior - Alvaro AntOnio -
AmbrOsjo Pinto - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro
- Antonio Julio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos
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Pirnenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho- Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêrnoio Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastiao Navarro Vieira.

A be rt u ra
O Sr. Presidente (Deputado Diizon Melo) - As l4hl5rnin, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nürnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 	 -

i a Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
-0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçoes.
2 Ease (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência ser ida, a Mesa passa a
receber proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N° 1.262/2000

Altera o art. 8° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, corn a redaçao
dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de 1997, introduzindo urn representante
da Assembléia Legislativa no grupo coordenador do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento SocioeconOmico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -'
e dã outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-0 art. 8° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, alterado pelo

art. 31 da Lei n° 12.708, de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XIV:

'Art 31 - ...................................................
XIV - urn representante da Assembléla Legislativa do Estado de Minas

- Gerais.". 	 .	 -
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Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçaes ern contrário.
Sala das ReuniOes, de de 2000.
Chico Rafael
Justificação: A participação de urn representante do Poder Legislativo no

grupo coordenador do FUNDESE impöe-se como urna decorréncia Iôgica do
exercicio das atribuiçOes que constitucionalmente são conferidas a esse
Poder. Por urn ado, a fiscaiizacão das atividades e da atuaçao da
adrninistraçao pUblica exige o atento acompanharnento das açôes
ernpreendidas no Estado, em todos Os seus rnomentos, para que bern seja
atendido o interesse pUblico. Por outro lado, a participação dos
representantes do povo na definição de politicas de interesse de toda a
sociedade e urna das caracterIsticas rnais marcantes das rnodernas
dernocracias, o que justifica a cooperaçao entre Os Poderes Executivo e
Leg islativo para a prornoção do bern-estar social.

O FUNDESE constitui urn importante instrumento para a promoçao do
progresso ern Minas, especialrnente por rneio dos prograrnas que Ihes são
vinculados: Prograrna de Apoio Crediticio ao Desenvolvimento das
Microernpresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE - Gera Minas e o Prograrna de Apoio Financeiro ao
Desenvolvirnento de Médias, Pequenas e Microernpresas de Base
Tecnologica FUNDESE - Base TecnolOgica, além de outros que podem ser
criados, desde que estejarn conformes aos objetivos do Fundo e ern
consonãncia corn o Piano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Assim, pela sua relevância, solicitarnos o apoio de nossos pares a
aprovaçao do projeto que ora apresentamos.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça, de Turismo e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.263/2000
Assegura aos professores da rede pUblica estadual a gratuidade para 0

Ingresso ern espetaculos culturais do Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado aos professores da rede pUblica estadual a

gratuidade para o ingresso em espetãculos culturais do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo cinico - Serão beneficiados por esta Iei os professores que se
acharern no exercicio da docéncia ern estabelecimentos püblicos do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° - Para usufruir do beneficio a que se refere o art. 10 desta li, 0
profissional da educaçao deverã provar a condicão referida no artigo anterior,
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por meio de carteira fornecida pela Superintendência Regional de Ensino
a que estiver vinculado.

Parágrafo Unico - A carteira mencionada neste artigo terá validade durante
o ano letivo, exciuldos os periodos de férias escolares e os periodos em que
houver paralisaçao por motivo de greve.

Art. 30 - 0 Poder Executivo estabelecerã parceria corn redes de
espetáculos culturais, nointuito de viabilizar o expediente do "caput" do art.
10 desta lei e promoverã as meios cabveis de cornpensacao para as
instituiçOes que oferecerem modalidades de espetãculos.

Art. 4° - A regulamentaçao desta lei caberá a Secretaria de Estado da
Educação, em plena conexâo corn a Secretaria de Estado da Culturade
conformidade corn as ditames governamentais e as contatos corn os quadros
beneficiados.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.

- Saladas Reuniöes, 1° de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues
Justificação: 0 projeto de lei em tela como finalidade possibilitar ao

profissional da educaçao diversificar seus conhecimentos de forma
assistemática, tornando-o mais versátil e, por conseqUência, preparandb-o
melhor para enfrentar as desafios de urna sala de aula. 0 acesso a novas
nformaçOes tornau-se uma exigéncia do mundo moderno. Não podemas
continuar corn professores repassando fôrrnulas prontas para as estudantes;
precisamos präparr o etudantes, desenvolvendo sua visao critica. Sem
dUvida, Os espetáculos culturais são verdadeiros celeiros de informaçao. A
cultura é uma ferramenta indispensavel a urn ensino mais criativo.

Não podemos aceitar que, em plena virada do milênio, nossos professores
ainda nao tenham condiçoes para adquirir urn born livro, frequentar
espetãculos culturais, ter acesso a informaçOes de alto nivel, de forma a
assirnilarnavos valores e poder repassá-los aos estudantes.

0 projéto, portánto,iisa a corriir distorçOes do processo de ensino e
aprendizagern. Corno a estudante estará estimulado a frequentar espetãculos
culturais, se as piofess6res não lhes repassararn a importãncia dessa
pratica? 	 .	 -

Não ha corno' negar que o Estado tern a dever de propiciar ao seu corpo
docente condiçaes para exercer as suas funçOes. Ser professor está acima
de saber manusear urn livro-didático. 0 exercicib- leno do magisteria está
diretamente ligado a capacidade d professbr path iriterpretar a textb ue vier
a ser apresentado, associando-o as práticas sociais. 	 -

Pelas razOes expostas, xntd born a parecer favorável dos nobres pares a
aprovação desta proposicao 	 " ' 	 ;) j_
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- Publicado, vai a projeto as Comissöes 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 LEt N° 1.264/2000
Dispãe sobrea obrigatoriedade, nos hospitais da rede publica estadual, da

instalação de pontos de solucao de gel e placas de orientacão para a
prevenção de infeccoes hospitalares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitals da rede püblica do Estado de Minas Gerais ficam

obrigados a instalar, nos ambientes da instituição, pontas corn solucao de gel
e placas de orientação, explicitando a importància de se lavarem as mãas,
sempre que necessário manter cantata fisico corn a paciente.

Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
sessenta dias contados a partir da data de sua publicaçãa.

Art. 3° - As despesas cam a execucão desta lei correrão par conta de
dotaçao orcamentária propria.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de novembra de 2000.
Ambrosia Pinto
Justificaçao: 0 prajeto tern par escopo a adaçao de medidas visanda a

eliminar a risco de daenças.
Mais da metade dos hospitais brasileiras, cerca de 58%, aplica menos de

30% das medidas de controle e de prevençãa, e apenas 3% dos hospitais
executa, pelo rnenos, 70% das açOes preventivas. Segundo dados do Central
for Disease Control - CDC -, Orgãa norte-americano que controla as indices
de infecçao nos hospitais dos EUA, a percentual evitãvel de infecção, par
meio de programas de controle e prevençao, gira em tomb de 32% a 50%.

Sornente uma palltica de controle perrnanente poderá contribuir para que
as hospitais brasileiros possam se enquadrar nas padrOes considerados
aceitávejs internacionalmente. De acordo corn especialistas do setor, a
principal medida para se evitarem as chamadas infecçOes oportunistas é a
lavagem dasmãos, urna medida simples, primária e de custa relativarnente
baixo, capaz de salvar muitas vidas.

Sendo cornpetência concorrente das Estados legislar sabre a prateçao e a
defesa da sàUde, entendemos ser oportuna a praposiçãa, sobretudo, par se
tratar de medida simples, de baixo custo, que reduziria sobrernaneira a
Ocarréncia de infecçOes oportunistas nas haspitais da rede püblica.

A medida proposta integra as sugestOes que estarãa sendoaprsentadas
durante a Vt Congresso Brasileiro e Ill Pan-Americana de Contr9le de
Infecçao e Epidernologia Hospitalar, coma forrna de se minimizarem as riscos
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das infecçoes e técnicas de curativos e agentes anti-sépticos.
- Publicado, vai 0 projeto as Comissães de Justiça e de Saüde para

parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.265/2000

Dispôe sobre a adequaçao dos ônibus pelas empresas concessionárias do
transporte coletivo para sua utilização pelos deficientes visuals.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas concessionárias do transporte coletivo no Estado

ficam obrigadas a instalar, nos ônibus, equipamento transmissor adequado a
sua utilização pelos portadores de deficiência visual.

Art.2°. - 0 Poder Executivo regulamentará esta el no prazo de sessenta
dias a contar de sua publicaçao.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de novembro de 2000.
AmbrOsio Pinto
Justificaçao: Corn a invençâo do aparélho transmissor em tamanho portátil,

batizado de DPS 2000, será possivel dar o merecido tratarnento ao usuário
do transporte coletivo portador de deficiência visual, propiciando-lhe o pleno
exercicio da cidadania.

A insercão social do deficiente e a adoção de politicas para a garantia da
cidadania plena é matéria tratada constitucionalmente, no art. 227, II, da
Carta da RepOblica, que, ao tratar sobre a familia, a criança, o adolescente e
o idoso, obriga o Estado a promover programas de prevençäo e atendimento
especializado para Os portadores de deficiência, bern coma sua integração
social, por melo da facilitação do acesso aos bens e aos serviços coletivos,
coma a eliminação de preconceitos e obstãculos arquitetOnicos.

E competencia comum a união, aos Estados e ao Distrito Federal a
proteção e a integracao social das pessoas portadoras de deficiência e a
defesa do consumidor, nos termos do art. 24, VIII e XIV, da Constituição
Federal, sendô oportuna a apreciação desta proposição, em nome dos
direitos e das garantias fundarnentais do cidadão.

0 DPS 2000 compOe-se de dois aparelhos transmissores, urn para 0
deficiente e outro para ser instalado no veiculo; trata-se de invento simples,
que permite ao cego acionardispositivo em cristal liquido, por melo de teclas
efn braile, digitando 0 nOmero dalinha oubairro do Onibus pretendido...

0 aparelho possui alcance num' raio de duzentos-metros e, uma' vez
acionado, fará com que o veiculoequipado corn o transmissor prOpno no
ônibus émitaaviso sonoodiferenciádo,•na porta do veiculo, sinalizandoque
roonibis está parado.

SimuItneamente, a transr?iissor ié a óégo estiver portandb sinalizarã a
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chegada do velculo. 	 -

0 transmissor possui teclas de memOria, compostas de sistema
alfanumérico, permitindo a digitaçao de nUmeros de zero a nove e de todas
as letras do alfabeto, em braile.

Ressalte-se que o aparelho em râdio-frequencia funciona a base de
bateria, corn duracao de seis horas, já foi desenvolvido pelo Instituto Nacional
de Telecomunicaçoes, e seu custo e de, aproximadamente, R$30.000,00,
financiados pelo SEBRAE e pelo FINEP.

0 aparelho começa a ser fabricado no més de janeiro de 2001, corn
estimativa de preço de mercado em tomb de R$50,00, a que permite sua
aquisiçäo pelos cegos.

Por todo a exposto, conto corn o apoio dos pares a aprovação da matéria.
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Transporte para

parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
REQU ERI M ENTOS

N° 1.739/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulada
manifestaçao de apoio ao Gen. Gleuber Vieira, Comandante do Exército
Brasileiro, por sua posição em defesa da soberania nacional. (- A Comissão
de Administraçao PUblica.)

N° 1.740/2000, do Deputado Pastor George, solicitando seja forrnulado
apelo ao Secretérlo da SaUde corn vistas a que preste inforrnacoes relativas
a CPMF. (- A Mesa da Assembléia.)

Da Cornissão de Defesa do Consumidor, solicitando sejam notificadas, na
forma legal, as empresas Sul America e Fiat AutomOveis S.A., a fim de
interromperern a veiculação de propaganda que ligue titulos de capitalização
a outros produtos. (- A Mesa da Assembléia.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerirnentos da Comissão de
Assuntos Municipais e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Angelo,
Ivo José, Rogério Correia, Luiz Menezes, Adelmo Carneiro Leão e Pastor
George.

Comunicacoes
- E também encaminhada 	 Mesa comunicação do Deputado Dimas

Rodrigues.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Irani Barbosa.
0 Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estive

recentemente corn a Secretérlo da Segurança, Mauro Lopes, corn o
Camandante do Policiamento da Capital, Cel. Severo, e corn a Secretária de
Interior e Justiça, Angela Pace, falando-Ihes sobre as carências e a
comprornetimento da segurança pOblica em Ribeirão das Neves, que, hoje,
passa por urn momento impar, corn atraso dos salários.dos funcionârios por
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quatro meses, falta de coleta de lixo, paralisaçao do Conseiho Tutelar,
falta de vagas nas escolas e a saiide sem atendimento, pois seus
funcionários estão em greve. Enfim, a cidade esté urn caos.

o hospital, iniciado na gestão do ex-Prefeito Washington Modesto e
concluido e equipado pela ex-Prefeita e Vereadora eleita, Gracinha Barbosa,
teve seus servicos terceirizados, atende a convénios e näo cumpre a clàusula
de atender aos 70% pelo SUS, convenio assinado entre a Prefeitura
Municipal e a fundaçao que diz ser Prô-Saüde, mas que nunca foi. Para
participar da concorrência dirigida, a Cämara Municipal, naquela ocasião, ha
quatro anos, reduziu para zero o prazo exigido por lei para urna entidade ser
declarada de utilidade pUblica. Logo apOs a aprovação do projeto de utilidade
pOblica dessa fundacao, a Càmara retornou, novamente, a exigéncia dos dois
anos para a declaraçao de utilidade pUblica de qualquer associacâo
serneihante.

Em 1989, foi irnplantada, na adrninistraçao da ex-Prefeita Gracinha
Barbosa, a comarca do municipio, dentro das dificuldades da epoca. Era
imprescindIvel que, num municipio corn trés presidios, existisse justica, pois a
sede da comarca era em Pedro Leopoldo.

Ate hoje, na condicao de entrància inicial, dado ao enorme nUmero de
feitos, deixa a justica do municipio corn os olhos e ouvidos tampados e a
boca calada diante de tanta corrupção e tantas mazelas.

o que me deixa curioso é a omissào das autoridades judiciárias, do
sistema de saUde no âmbito estadual e no federal, pois onde fica a
fiscalizaçao das açOes do SUS, do Estado e da justica, que não cobra o
andarnento dos feitos daquele municipio?

No que tange a educacao, a rede fisica está precaria, e ha alunos
estudando em quatro turnos, situaçâo que não existia em 1992, quando
Gracinha deixou a Prefeitura. A Secretaria da Educacao, por meio de suas
inspeçaes, nao verifica a qualidade do ensino e a malversacao do dinheiro
pUblico, pois também a merenda escolar não é decente, quando existe.

o municIpio, pelas suas peculiaridades, jé deveria ter urn batalhão de
poRcia, e não ficar a mercé da divisão de seu comando, metade comandada
por urn batalhäo de Venda Nova e outra por urn batalhão de Contagem. 0
policiamento dos presidios ora fica nas mãos de uns, ora nas mãos de
outros, e asviaturas são sucatas, e nao veiculos. A atividade militar que
comporta a gloriosa cOrporação da PM é mais que dever, e o exemplo do
mais digno e puro exercicio do mUnus militar.

o üe vethos e conluio, parcialidade e o arbitrário manuseio da tropa militar
em desfavor do rnunicipio, deflagrando, assim, apolo total e irrestrito ao atual
estado de GovernO 'municipal, que larnento, melhor que Governo, é urn
desgoverno, posto quë está ëomprovada a ma administraçäo publica, e
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correlata injustamente a corporação, jé o todo não pode responder pela
parte debit do corpo.

o Governador Itamar Franco e o Cel. Mauro LUcio tern que providenciar
recursos para a implantaçao do batalhão de policia em Ribeirão das Neves,
corn o objetivo de atender as necessidades da população, tao sacrificada
pelo alijamento do poder püblico estadual, que não cumpre os arts. 41 e 51
da Constituiçao do Estado.

Corn a Secretária Angela Pace fui taxativo. A Secretária queria implantar
urn manicômio de menores delinquentes no municipio. Novamente, para
quem não sabe, foi urn episodio que me levou a urn atrito severo corn o ex-
Governador Newton Cardoso. E estava novamente de plantão a Secretãria,
para irnplantar o manicômio de menores no rnunicipio. Fui taxativo em não
permitir que o municipio ampliasse o sistema penitenciãrio, onus que carrega
sem os beneficios compensatôrios dessa ingerencia.

Quero buscar 0 apoio das autoridades na forma politica para não ter que
faze-b de forma juridica ou nao levar o povo a faze-b, pela força que tern.

Para concluir, quero dizer que a justiça de Ribeirão das Neves e 0
Ministério Pblico devem uma satisfação urgente sobre o resultado das
eleiçoes proporcionais, que encontram-se "sub judice" em função de
falsificação de assinaturas de atas de alguns partidos politicos que
concorrerarn as eleiçoes em 10 de outubro, já que a mIdia propaga a
possibilidade de nova eleiçao proporcional, que pode penalizar Os que agirarn
corn correção em detrimento de outros que não agirarn dentro da legalidade.

Alias, fraudar eleicOes em Ribeirão das Neves já está se tornando urn
hábito. Em 1996 foi urn escéndabo, teve a participação da Policia Civil, da
Policia Militar, e teve a omissão do TRE. 0 Juiz, logo apOs a eleiçao, se
aposentou.

Não ficarei na posicão contemplativa dos fatos, e, doa a quem doer, afirmo
que a nebutosidade das omissOes existentes no municipio poderão ser
contempladas corn o rneu pedido de apolo a Policia Federal para elucidar
crimes, comprometimento das autoridades bocais corn a precãria situaçao do
municipio.

Srs. Deputados, a situação de Neves, hoje, e caso de calamidade püblica.
Voltarei na prôxirna semana corn dados conclusivos sobre o sisterna de
corrupção implantado naquela cidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Carbos Andrada.
o Deputado Antonio Carbos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assistência, prezados telespectadores da TV Assembléia, 0 que me
traz a tribuna e urna situação inusitada que está ocorrendo e prevalecendo no
ãmbito do Conselho Estadual de Educação. 0 CEE, que tern a missão de,
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por assim dizer, salvaguardar, acompanhar e gerenciar todo o sistema
educacional do Estado, está, hoje, corn relaçao a questao do ensino
universitário ou superior, numa situação de total ilegalidade, uma ilegalidade
gritante, que salta aos othos e nao pode permanecer. Urn Estado como Minas
Gerais, que està entre Os mais importantes da Federaçao brasileira, nao
pode passar pelo vexame que está passando corn relaçao ao sistema
educacional, sobretudo o ligado ao ensino superior.

A Constituiçâo Federal estabelece, no art. 24, que é competéncia da União,
dos Estados e do Distrito Federal legislarem concorrentemente. Entre os
diversos tens estão a educação, a cultura, o ensino e o desporto. Diz o
seguinte o § 1° desse artigo: "No âmbito da legislaçao concorrente, a
competéncia da União limitar-se-à a normas gerais". Isso equivale a dizer que
Os Estados tern de legislar, e não a União. Esclarece por sua vez o § 2°: "A
competencia da Uniao para legislar sobre normas gerais não exciul a
competência suplementar dos Estados". Reforça ainda mais a necessidade
de o Estado legislar sobre essa questão educacional também o seu § 30:
"Inexistindo lei federal sobre norrnas gerais, os Estados exercerào a
competencia legislativa plena...," o que rnostra claramente a importáncia do
Poder Legislativo estadual corn referéncta a questão da educaçao.

Pois bern. A Constituiçao do Estado diz, ern seu art. 206: "Compete ao
Conselho Estadual de Educaçao, sem prejuizo de outras atribuiçOes a ele
conferidas em tel e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela
União: I- baixar normas disciplinares no sistema estadual; II- interpretar a
legislaçao do ensino; Ill- autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino
particular e avaliar-Ihe a qualidade; IV- desconcentrar suas atribuiçOes por
meio de comissöes de ámbito municipal. Paragrafo Unico: A competéncia, a
organizaçao e as diretrizes do funcionamento do Conselho serão
estabelecidas em tel".

Como se ye, toda a atividade do Conseiho, que está prevista na
Constituição, tern de estar regulamentada em lei. Qual lei regulamenta a vida
do Conselho? E a Lei Delegada n° 31, de 1985. Essa lei diz o seguinte, em
seu art. 1°, II: "Compete ao Conselho, no que concerne ao ensino superior,
manifestar-se sobre a autorizaçao e o funcionamento de universidades e
estabelecimentos de ensino agrupados ou isolados".

0 Conselho vai se manifestar baseado em qué? Numa lei que estabelecerá
critérios para se manifestar. Mas essa lei não existe. E, não existindo essa
tel, o Conseiho passa a agir como quiser. 0 Coriselho, hoje, age
ditatorialmente, porque não tern limites; faz o que quer, porque näo existem
lei, normas, parametros. 0 Conselho pode achar algurna coisa certa hoje e
muda-la amanha porque ja não acha que e certa 0 que fara arnanhã
poderá ser mudado no dia séguinte. E isso fica ao bel-prazer dos
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Conselheiros, das influências, dos "lobbies", da pressao, porque não
existem leis.

Esta Casa não votou uma tel; o ensino superior em Minas Gerais não estâ
regulamentado, o que é urn vexarne. Não havendo tel, fica uma terra de
ninguém, onde todos mandam, e ninguém obedece. E essa bagunça
operando, sO vem em prejuizo do desenvolvimento educacional do Estado.
Recentemente, o CEE foi alvo de crIticas e denOncias porque tornou uma
atitude referente a UEMG. E tomou essa atitude porque quis tomar, baseado
em seus Conseiheiros. A lei so diz que cabe ao Conselho manifestar-se
sobre o ensino superior. E preciso criar critérios para que o Conselho se
rnanifeste. Precisamos de leis votadas pelo Poder Legislativo. E a
Assémbléia, ao nao votar essa Iei, está causando danos ao ensino superior e
dando ao Conseiho atribuiçOes e prerrogativas que cabem a nOs, Deputados.
Se o Poder Legislativo não legisla, estã o Conselho legislando ao seu bel-
prazer.

Existe, nesta Casa, urn projeto de Iei que apresentarnos que regularnenta o
ensino superior no Estado. E o Projeto de Lei n° 239/99, foi aprovado em 1°
turno, e, logo em seguida a sua aprovaçao, o Consetho agitou-se e comecou
a mobilizar setores do Governo para que orientasse a sua Liderança nesta
Casa para que o projeto não andasse. E a desculpa que o Conseiho deu foi a
de que desejava analisar a el, para apresentar sugestaes. Quase urn ano se
passou, e o Conseiho nao apresentou sugestao alguma. 0 Conselho quer
que a lei continue a vontade dos Conseiheiros. Não querem estar subrnetidos
a normas e critérios. E preciso dar urn basta a isso; é preciso acabar com
esse oba-oba; e preciso que a Casa vote a lei. Se a lei não está boa, que se
modifique, mas que se vote uma lel para dar urn basta a esta bagunça que
está imperando no ensino superior e causando sério prejuizo ao Estado, ao
ensino, aos estudantes e as instituiçOes, que näo tern seguranca, porque 0
Conselho age como quer e de acordo corn o seu humor. Colocar o CEE para
tomar conta desse projeto que está tramitando na Casa é o rnesmo que
colocar raposa para tornar conta de galinheiro; é querer que a coisa não
ande. 0 Conselho nao quer Iei, quer continuar corn o seu poder ditatorial,
corno está. E preciso que a Assembléia traga para si essa atribuiçao e que se
dane a vontade dos Conseiheiros. Se querem legislar, que se candidatem ao
cargo de Deputado, tenharn votos e venham para esta Casa, mas não
queiram usurpar, legislar em nome da Assernbléia e não tentern impedir a
Assembléia de votar a el. Estamos vivendo uma situaçao inusitada.

Diante dessa situacao, e que estamos propondo a Casa, por rneio da
Lideranca do nosso partido, a criacão de uma comissão especial para
analisar a estrutura e as competéncias do Conseiho, que estão arcaicas.
Essa el delegada e de 1985. Veio depois a atual Constituiçao, corn diversas
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normas novas, e a estrutura do Conseiho continuou a mesma. A falta de
paràmetros vem se agravando dia a dia, porque surgern realidades novas,
que não estão amparadas em lei.

Então, estarnos propondo a criacão de uma comissão especial para se
aprofundar nessa questao do Conselho. A bagunça no Conselho está
tamanha, que ate o Poder Executivo está contribuindo para isso.

A Constituicao do Estado - e é pUblico e notOrio, porque a Casa vivenciou
isso no ano passado - estabelece, no art. 62, inciso XXIII, alinea "b" que é
conpetência privativa da Assembléla aprovar, previamente, 01 voto secreto,
apOs argUição pUblica, a escolha dos membros do Conselho Estadual de
Educacao. No entanto, o Governador, no inicio do ano, baixou urn ato
nomeando, em reconduçao, os seguintes Conseiheiros: Glaura Vasques de
Miranda, Pe. Làzaro de Assis Pinto, José Januzz de Souza Reis, Pe.
Geraldo Magela Teixeira, Adair Ribeiro, Gerson de Brito Mello Boson e José
Geraldo de Freitas Drumond.

Não estou fazéndo consideraçOes corn relaçao aos nomes e as pessoas,
mas, sim, a forma e ao critério dessa nomeaçäo. Ao reconduzir esses
Conselheiros, o Governador atropelou a Assembléia Legislativa, que não
sabatinou nenhuma dessas pessoas. Além de o Conselho estar decidindo
sem base legal, ha urn grande nUmero de Conselheiros que là estão sem
competência legal para atuar, porque não receberam o mandato corn
aprovação previa da Assembléia, na forrna da Constituiçâo.

A bagunça no çonselho é tao grande, que seus rnembros se sentem
incéntivàdos a ter urnConselho que näo respeita a Assembléia. Hoje, temos
dois tipos de Conselheiros: aqueles que se subrnetem a sabatina pela
Assembléia - e foram vàrios -, legitimarnente presentes no Conseiho, e Os
biOnicos, que là estão 01 vontade do Governador, atropelando a
Constituiçao, a Assembléia e aumentando a confusão e o quadro de
ilegalidade no Conselho.

Em face disso, éstamos apresentando urn projeto de resoluçao para sustar
Os éfeitos desse ato do Governador, que ndmeou arbitrariamente urn grupo
de Conselheiros que là nao poderiam estar antes de se submeter a avaliação
desta Caa, que, Se quiser, pode nem rnesmo aprovar os nornes. E preciso
sanar esse quadr5de ilegalidade. A educaçao e o ensino superior em Minas
não merecem isso. 0 CEE està vivendo urn quadro lastimàvel.

Sr. Presidente e prezados colegas, vamos iniciar uma luta diana, tenho
certezade que será urn trabalhd hercUieo, mas vamos assurnir essa tarefa no
Plenanio e na Cornissão deEducaçao para que o Conselho Estadual de
Educaçaô seja técnico, cumprä as normas legais, e não urn Conselho metido
a ser Assembléia de Estado, urh SenaJinhO, urn foco que hoje desestabiliza a
educaçao, quando deveria ser urn polo irradiadbr de desénvolviménto e de
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estabilidade. 0 Conselho não se presta a esse servico e não se està
prestando a essa causa. A Assernbléia precisa reagir.

Estamos iniciando uma carnpanha civica, porque não é possivel que o
setor educacional de Minas, sobretudo o ensino superior, fique submetido a
esse vácuo, a essa ausência de regulamentacao, a essa falta de parametros.
Os nossos estudantes universitérios, as nossas instituiçoes universitarias, os
centros de saber não merecem esse quadro que estamos vivendo.

Fazemos urn apelo aos colegas para que se atenham a essa questão, a fim
de que esse projeto que tramita na Casa tenha a atencao, mesmo a mar.gern
da vontade do Conselho e de setores do Governo, porque sei que não é o
Governo corno urn todo, são setones que não querem regularnentar essa
matéria. A eles, interessa continuar esse vazio de regulamentacão e de
normas, porque vale a vontade de quem là se encontra, e não o direito de
quem estã exigindo o cumpnirnento de urn dever. E muito mais fãcil cumprir o
que queremos do que se submeter as vontades e aos rigores da lei. E isso
que està faltando no Conselho.

Vamos iniciar urna campanha séria, dura e decidida. Se for necessànio,
varnos mobilizar as instituicOes universitánias de Minas, para, nurn grande
brado, acuar o Conselho e faze-b se aliar a legalidade, porque é isso que a
educaçao de Minas espera. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionànios

desta Casa, irnprensa, queridos amigos que ocupam as galerias da
Assernbleia, principalmente Os trabaihadores da Justiça, aqui estamos para
dizer que, ontem, fomos a cidade de Uberaba para acompanhar a rnarcha da
Forca Sindical, que està indo de São Paulo a Brasilia, a pé, corn o objetivo de
sensibilizar o Governo Federal e o Congresso Nacional para atender a duas
reivindicaçOes.

A prirneira e o recebimento de urna correção do FGTS que Ihes é devida ha
dez anos, desde o Governo Colbor. Cerca de 200 trabalhadores participarn
dessa marcha. Là estivemos, representantes que sornos do povo, para
manifestar nossa solidaniedade a luta travada pebos trabalhadores. Como eles

-tern dificuldade de chegar ao Congresso, cabe a nOs, Deputados Estaduais,
representa-los. Em nosso pronunciamento, em Uberaba, dizemos que Minas
.Gerais não sO abria suas estradas para que caminhassem em sua marcha

- civica, mas tambérn Os braços e o coração para que conseguissem o pleito e
a melhoria do salánio rninimo para a faixa de R$180,00, ja que, por definição,
o rnenor salário, desde a sua criaçao, deveria ser de US$100,00. 0 salànio
minirno de R$150,00 mais parece urn abono, e ficamos sern saber como o
trabalhador brasileiro sobrevive corn esse montante. Vimos, corn.-.alegnia,
encabeçando a comitiva, o Deputado Federal AntOnio Medeiros, üri dos

Pu



rA

4

310
fundadores da Força Sindical, que estava muito bern representada por
vãrios sindicalistas das cidades mineiras; su Presidente, Edvaldo, que tao
bern dirige a Força Sindical em Bela Horzonte; urn de seus grandes
adrninistradores, Eugenio; o Ronaldão e outros. Havia mais de 40 pessoas do
nosso Estado, recebendo a comitiva. E preciso estarmos junta aos
trabalhadores em suas reivindicaçöes para que a Congresso as aprove e o
Presidente sancione o aumento do satário minimo.

0 segundo rnotivo que me traz aqui é a Associaçao Comercial de Minas, a
qual desejo cumprimentar pelo grande trabalho de valorizaçao da classe
comerciária do nosso Estado, a qual vinha caindo em descrédito. Ha dois
anos, sob a Presidência do Dr. Arthur Lopes Filho, eta novamente se torna
pujante, ganhando credibilidade e assumindo urn papet de destaque no Pals.
A Associaçao Comerciat de Minas promoveu, nos dias 5, 6 e 7 deste més,
urn congresso brasileiro e urn congresso das associacães mineiras, trazendo
importantes debatedores que expuserarn assuntos de interesse para a
atualizacao e qualificacao da classe comerciária do Estado, tendo sido a
participação considerável. Queremos, portanto, parabenizar a Associacão,
através de seus Diretores e de seu Presidente, pelo trabaiho que vêm
realizando. Temos sernpre participado de seus debates, como, recentemente,
a relativo a aviação e a tetefonia do Estado, e tantos outros, junto corn
dirigentes de entidades importantes do Pals. Quero, neste momento,
rejubilar-me e congratular-me corn a Associacão Comercial de Minas Gerais,
na pessoa de seus dirigentes e, principatmente, de seu Presidente, a Dr.
Arthur Lopes Filho, que, segundo a desejo de todos as outros dirigentes e
associados, deve permanecer na Presidência 01 mais dois anos. Parabéns
ao Dr. Arthur Lopes Fitho e a todos os Diretores, que tern engrandecido
Minas Gerais, divutgando nosso trabatho.

Não poderia deixar de tecer urn comentãrio sobre a unificaçao da atividade
das policias. Temos que passar rapidamente, do papel e da teoria, para a
prática. Todos os dias, falamos do assunto aqui, e, todos os dias, acontecem
novas desentendimentos; portanto, precisamos unir as duas policias, a fim de
que façam urn trabalho conjugado em suas atividades primordiais.
Precisamos, a mais rápido possivel, sensibilizar toda a classe politica,
'principalmente do Executivo, para que se busque esse caminho corn
ürgência. Na malaria das vezes, os probternas poderiam ser evitados, pois,
rnuitasvezes, acontecem devido a ma-interpretaçao das situaçaes e devido
ao fato de as duaspailcias não'estaremjuntas para curñprir seu papel de dar
segurà'nç'a ao cidadão. Cadauma quer realizaruma atividade, e, rnuitas
vezes, a açao policial é rétardada. Depais, vêm as discordancias, que podem
chegar ao extrernd, coma vimos no Ultirno caso, quando tivemos a morte de
urn policial civit. 	 -
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Nôs, Deputados - coma percebemos, ontem, neste Ptenârio, a

Deputada Etaine Matozinhos, as Deputados Sargento Rodrigues e Edson
Rezende -, queremos uma soluçao. Devemos deixar as discursos e partir
para a açao da unificaçao das atividades, no que for possivet. Caso contrário,
nao chegaremos a urn born terrno. Mais uma vez, demonstro a minha
indignaçao corn essa demora, pOIS Os fatos negativos e prejudiciais
continuam acontecendo.

0 Deputado Datmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
agradeço sua consideracao. Sabre as reflexöes feitas par V. Exa., teçerei
dais comentarios. 0 prirneiro e relacionado a Associação Cornercial do
Estado de Minas Gerais, a quat parabenizarnos pelo seu centenario. A
Associaçao mais antiga de Minas é a da cidade de Juiz de Fora. Participei,
na segunda-feira, da abertura desse encontro, representando a Assembléia
Legistativa. Nosso Governador dernonstrou sua preocupacao para corn a
industrializaçao, as ernpregos e, principalmente, para corn a geracao de
divisas para o Estado.

E born que a povo mineiro tenha con hecimento - e V. Exa. concordou corn
a nossa proposiçao - de que ja está aprovada, aguardando decisão do
Colegio de Lideres quanta data, a realizaçao de urna reunião especial em
comernoração ao centenãrio da Associaçao Comercial de Minas Gerais,
numa justa hornenagern do povo mineiro a todos aqueles que trabaihararn e
estão trabalhando em prot do desenvotvimento do nosso Estado.

Deputado Doutor Viana, sua segunda reflexão é extremamente delicada.
Ternos dais pôlos, que sao as Policias Civil e Militar. Entre esses dais pôlos
estã a cidadao, está a vida do povo desta terra. Temos acompanhado a séria
preocupação do nosso Governador Itarnar Franca, que, desde sábado, tern
se reunido constanternente corn a Secretario da Seguranca PUblica, corn
toda a cUpula da Policia Militar, buscando atternativas e desdobramentos
para resgatar a tranquilidade mineira. Louvo a atitude do Governador, que
tern sido urn condutor para que haja serenidade nas duas policias. Não
devemos falar em duas policias, mas no poticiamento, na proteçao do povo
mineiro. Acredito que terernos em breve a tranquilidade em nosso tar, a
tranqUilidade da familia mineira. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro
Deputado Doutor Viana, parabenizamos V. Exa. 01 suas palavras,
especiatmente no que diz respeito a segurança pübtica. Sinto-rne gratificado,
porque ja percebemos a espirito de entendimento dos parlamentares quanta
a necessidade de se promaver essa integraçao. Ressalto, mais uma vez, que
essa integração interessa a duas situaçOes especificas, claras e objetivas.

0 Deputado Doutor Vjana* - Erarn essas as nossas reflexOes, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, sinto-rrie a vontade aqui

no Plenário. Como neste momento nao abordarei o outro assunto que me
trouxe a tribuna, concluirei rneu raciocinio no que diz respeito a segurança
pCi blica.

Recentemente o povo de Minas Gerais viu o assassinato do trocador do
Onibus da linha Nacional, cometido por três menores de 9, 11 e 16 anos. Mais
uma vez a segurança püblica do nosso Estado está sendo cobrada. Eu diria,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que realmente nosso Governador tern
demonstrado coragem para melhorar a nossa segurança püblica. Iniciou essa
melhoria pelo lugar certo, ou seja, pela questao salarial. Estamos avançando,
mas ainda ficaria meio intranquilo se o Governador nao tomasse a decisão de
realmente colocar urn firn nessas questOes de vaidades pessoais das cüpulas
das duas policias - quer seja pelo Secretário da Segurança PCiblica, quer seja
pelo Comandante-Geral da Policia Militar. E a vida do povo mineiro que está
em jogo, não a questão das vaidades Venho a esta tribuna pedir
encarecidamente: Governador, deixe de ado as vaidades pessoais e ate
mesmo as questöes culturais. Entendo que o Governador as vezes pensa
que a questao da Policia Militar e uma coisa emblemática. Emblemático para
este Deputado que passou 15 anos nas ruas combatendo o crime é ver a
populaçao clamar por segurança püblica, e nôs, que estamos na linha de
execução, nao termos dispositivos mais eficientes para combater a
criminalidade. Hoje temos a certeza absoluta de que a segurança pUblica, no
interior do Estado, está entregue as Prefeituras. A segurança püblica está
sendo municipalizada de uma forma indevida. Por qué? Na medida em que o
Prefeito paga as contas de água e de luz do destacamento, doa viaturas,
gasolina, corn certeza estamos perdendo nossa autonomia. Na hora em que
o Prefeito solicita a policia, certamente esta terã que ter bons olhos para as
questOes voltadas para o (ado que o Prefeito defende. A independéncia
logltica por parte das Policias Civil e Militar tern que ser levada a sério
também pelo nosso Governador. Necessitarnos rnuito de promover a
integraçao do apareiho policial. Sou autor do Projeto de Lei n° 1.285, que ja
tern o parecer favorável do Colegio de Lideres desta Casa, em que nos, de
iiirna' ie por todas, colocamos as duas policias corn acesso comum as
informaçoes, aós arqUivos criminals. Hoje essas informaçOes são acessadas
aenas pëla Policia Civil, que nao está nas ruas. 24 horas por dia,
fiscalizando: fazendo "blitz", operaçao desarmamento, que e funçao da
Policia Militar: Precisamos que, além dessas reuniOes que o Governo tern
feito corn o Comando da Policia Militar e da Policia Civil, que ele realmente
seja taxativo, determjnando aos dois Comandos que tracem, de urna vez por
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todas, normas de planejamento de prevencão e combate ao crime. Que
não estejam na mesma mesa sornente quando ocorrer algum caso, somente
quando a população estiver gritando por seguranca pUblica, porque em
determinada epoca urn tipo de crime está acontecendo corn mais frequencia,
mas sirn diuturnarnente. Que possa haver urn contato freqUente eritre
policiais civis e militares, e que possamos, de urna vez por todas, ter uma
academia de policia ünica, uma central de poilcia Unica, corn uma integracão
real entre as Policias. Na condição de cidadão mineiro, fico pensando no que
ternos que pagar por essas picuinhas, por essa falta de habilidade, poressa
falta de vontade politica dos Comandos das duas instituicOes. Entendernos
que o Governador precisa ter pulso forte para sanar essas vaidades
pessoais, essas distorçOes e acabar corn aquilo que chamarnos de disputa
que nao leva a lugar nenhum.

Ontem, a Deputada Elaine Matozinhos disse aqui que a Policia Militar não
tern de fazer investigação. Concordo plenamente, rnas a Policia Civil tambérn
não tern de fazer ronda ostensiva, porque, se o policial coloca urn colete e sai
nurna viatura onde esté escrito "Policia Civil", não tern condiçöes de fazer
investigacão corn uma policia mais que ostensiva. Então, tudo deveria ser
colocado as claras para o Governador. Deveriam levar isso para o
Governador, corn coragern, mas corn coragem para mudar.

Fui questionado ontern, porque não rebati, em nome dos companheiros da
Policia Militar, as criticas que a Deputada Elaine Matozinhos fez instituição.
Eu disse que estarnos aqui fornentando essa questao e essa disputa, rnas
que o Secretário da Seguranca Püblica, Mauro Lopes, e o Cel. Mauro LUcio
deveriam ter coragern. As entidades de classe dizem que o Cel. Mauro LCicio
passa, porque o cargo dele vai estar sendo ocupado ate o final do mandato
do Governador, e a instituição fica. Entäo, voltamos a entender que falta rnais
interesse de quern estã chefiando a policia, para essa efetiva contribuição na
integração, no combate ao crime. Ternos, de fato, urna minoria nessa
questão da seguranca pUblica.

o Deputado Doutor Viana falou que devemos deixar de fazer discursos,
mas foi gracas a diversas vezes eu ter ocupado a tribuna da Casa que Os
parlamentares passaram a se sensibilizar, que os parlarnentares viram que
não adianta a Comando da Policia Militar ter essa resisténcia, a Secretário da
Segurança Püblica ter essa resistência, porque o bern maior que ternos de
proteger - como dizern as grandes juristas - é a vida, que não está sendo
protegida pelo Estado. Temos exemplo disso nos jornais de hoje, como foi
dito aqui: esse latrocinio praticado 01 trés menores. E o que nos assustou
mais ainda e que urn deles tern 9 e a outro, 11 anos. Devëmos deixar de
fazer discurso e partir para a prética. Mas precisamos muito da vontade do
Governador Itamar Franco, precisarnos muito da vontade do Seretãrio da
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Segurança PUblica, precisamos muito da vontade do Comando da Policia
Militar. Precisamos parar corn as resisténcias, precisamos votar a Proposta
de Emenda a Constituiçao n o 33, que trata da coordenaçao Unica, e Os
projetos que estão aqui tramitando.

0 que este Deputado gostaria de deixar claro e que ternos urn
compromisso real corn a segurança püblica do nosso Estado, porque fomos
para a iinha de frente e sentimos na pele quando urn cidadão chegava ate
nós e falava: "Tive a minha fliha estuprada, senhor policial, preciso que ponha
essa pessoa na cadeja; a rneu fliho foi morto, o meu filho foi aliciado por urn
traficante". Sentimos isso de perto, mas quern estä nos gabinetes, as vezes
corn ventilador, corn ar condicionado, corn cafezinho, distante da realidade,
do sofrirnento da população, não sente isso na pele. Esses policiais que
estão na linha de execução, Os Carcereiros, as Detetives, as Peritos, as
Delegados ate o nivel I, Os Soldados, Cabos, Sargentos, Subtenentes,
Tenentes, Capitaes, estes, sim, precisarn mais que nunca se darem as mãos.
Não adianta criarmos conseiho comunitário de segurança pUblica, conselho
municipal de segurança püblica no interior, porque a populacao diz para o
Delegado do interior, para a Comandante do destacamento: "Vocés estão
pedindo que a população se aproxime para que facarnos uma segurança
pUblica mais participativa, mais próxima do cidadão, mas gostaria de saber
qual e o planejarnento que voces, policia, tern traçado canjuntamente para a
povo deste municipio, para o povo deste Estado". E qual e o planejamento?
Não existe. Não temos, em nenhum dos 853 municipios, as Poilcias Civil e
Militar sentadas a mesma mesa, rnostrando para a sociedade - não para este
parlamento, não para a Governador ltamar Franca, rnas para a sociedade:
'Temos no municipio X urn piano de prevenção e combate ao crime. Aqul,
quando acontece urn assalto, a Policia Civil age desta maneira, a Policia
Militar age desta outra maneira. Temos a entendirnento diuturno das acães e
operaçoes policiais". Concordo corn a Deputado Doutor Viana que temos de
deixarde apenas fazer discursos.

Enquanto parlamentar, temos urn dever. Aqui estamos tentando dar nossa
contribuiçao a segurança de Minas Gerais, urn dos compromissos que
assumimos durante a campanha. Estamos legislando. Ha cerca de cinco
projétos de minha autoria tramitando nesta Casa, visando ao
aperfeicoamento, a meihoria das condiçoes de trabalho dos servidores da
segurança pUblica. Então, é necessãrio, sirn, que deixemos a discurso de
lado, mas, infelizmente, querqueiram, quer näo, dependernos da vontade do
Poder Executivo para executar essas acoes.

Fui criticado ha poucos dias par urn articulista do Jamal Hoje em Dia que
disse que, âsvezes, eu lancaváalgunsdesafios. Desaflo, sim, a Comando da
PolIcia Militar e a Secretário da Segurança PUblica a mostrar para a
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sociedade quai e a planejamento de prevenção e combate ao crime que
tern. Coma nunca houve vontade par parte das cupulas das duas PolIcias de,
realmente, assentarem-se a mesma rnesa para discutir poilcia e seguranca
publica de uma forrna canjunta, também não ha esse planejamento.

Essa é a questãa, é a chave do problema que envolve Os aparelhos
policiais. Sabemos que precisamos reformular a sistema penitenciário,
reformar a Judiciário, reformar a Codigo Penal, que são de fundamental
importãncia para a segurança pubiica. Mas não podemas admitir, não
enquanta Deputado, mas enquanta cidadão, que as duas Policias não se
sentem a mesma mesa; que Os paliciais da Furtos e Roubos, da Divisão de
Tôxicos, da Falsificaçao näo vao conversar corn os policiais dos bataihôes.

Será necessário ainda, quanda aprovarmos a Praposta de Emenda a
Constituiçäo n° 33, que subordina as duas Policias a coardenação ünica do
Secretãrio da Seguranca PUblica, que se determine a base territorial da
atuação de uma delegacia e de uma campanhia de policia ou urn batalhãa.
Começa por al a integraçaa. Saber, por exemplo, que a Seccional Sul deste
10 Distrito, que cobre a regiãa Sul de Bela Horizonte, vai ter urna base
territorial de atuaçao coinciderite corn a do 22° Batalhãa, que se situa no
Bairro Santa LUcia, seria urn born corneço. Mas quem disse que sso é
questionado? Quern disse que isso e colocado na mesa para discussão? Não
ha interesse.

Corn isso, a prejuizo e da papulaçao, nurn prirneiro momenta. E, nurn
segundo, a prejuizo é dos policials que estão na linha de execução, porque
estão sendo rnartos no confronto. Estarnos perdenda para a crime, que está
cada vez mais se organizando. 0 trâfico vem crescendo, e aqui falo tarnbém
na condiçaa de mernbro da CPI do Narcotrãfico, que tem, hoje, urn raia X
campleta dessa situaçao. Mesma assirn, as duas Poilcias continuarn se
dando ao luxo de não se sentar a mesma mesa.

Precisamos e de quern cornanda. Não e a Governador quem vai fazer isso,
mas quern está na linha de gerenciamenta e no nivel estratégico. E,
infelizrnente, persiste essa resisténcia. Vamos ver a Policia Militar
emblernàtica fazendo isso? A Policia Civil é complicada para isso? Ou varnos
obsemvar a necessidade da população rnineira, cuja falta de seguranca tern
sernpre crescido?

Quando vacês vêern uma operacaa conjunta, e porque está acontecenda
urn determinado tipa de crime. Mas nao se iludarn: isso é so mornentâneo.
Passado aquele clamor pUblico, passada a divulgaçao da imprensa, acabou-
se, não existe mais operaçao canjunta, pomque as duas Policias não se
sentarn a mesrna mesa, não fazem planejamenta.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Smas. Deputadas, pUblico que nos visita, é
esse a cerne da questao, e essa a discussão que precisarnos ter, no

_____	 J
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Plenário, cada vez mais amadurecida, fazendo corn que as Comandos da
Policia Civil e da Policia Militar apresentem a sociedade urn planejamento
real, que atenda as necessidades de segurança pUblica em nosso Estado.
São essas as nossas consideraçoes, Sr. Presidente. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, imprensa, pessoas que estão nas galerias, na luta por seus
direitos e porjustica, o que me faz estar na tribuna, na tarde de hoje, e relatar
a situaçao em que se encontra a prisão onde estão as pessoas que foram
condenadas por trãfico ou consumo de drogas.

Não questiono a motivo, mas sim o fato de, em 26m 2, haver 40 pessoas.
Ha urn colchão para cada 2,5 presos, que hoje fazem turno para dormir. As
necessidades fisiolOgicas são feitas em marmitas e em garrafas de plástico.
La dentro, ha adéticosque não estão recebendo urn tratamento adequado.
Vimos tuberculosos em estado grave, sem tratamento e sem a menor
dignidade, junto corn outras pessoas. Não posso acreditar.

Mais do que nunca, a Assembléla precia.fazer coro corn a campanha que
V. Exa. começou, pela discussão da segurança. Em resposta a imprensa, a
Rede Globo e ao SBT, que também estiveram Ia, assumi que e preciso que
as Poderes tirem as méscaras e assumam a responsabilidade pela soluçao
do problema da segurança e da dignidade. Temos instrumentos para a
so!ucão desse problema. Assim como a Poder Executivo, o Legislativo tern
instrumentos para a solucão e está colocando sua cara, buscando
alternativas e buscando conversar. 0 Tribunal de Justiça precisa repensar a
seu papel e abrir uma discussão malor corn as pessoas que detém a destino
das politicas püblicas do nosso Estado sobre a que estamos fazendo corn as
pessoas.

0 cidadão entra all como urn marginal, rnas sal como um reprodutor da
rriarginalidade. Tenho certeza de que, se estivesse au dentro, sairia muito
pior do que a maioria dos que dali saern, porque não ha dignidade nern
respeito. Não teremos respeito sequer pela sociedade, porque não
conseguimos vislumbrar a forma indigna, injusta e cruel corn que as pessoas
estão sendo all tratadas. Ouvi dizer, e pelo pouco que pude discutir corn os
profissionais que estão all, Os Detetives e Delegados, que muitos daqueles
presos poderiam estar cumprindo penas alternativas, trabalhando corn a
sociedade. Muitos deles disserarn que querem cumprir pena, mas querem
dignidàde para que se reabilitem, possam acreditar na-sociedade. Muitos
deles estãoa11 porquenão tiveram emprego e precisaram encontrar urna
alternativa para dar comida aos filho e as esposas. Dizem que não são
rnarginai d6 crifne, mas de umásociedade. Eles nos pedem pelo amor de
Deus, e, diantedisso, riao e póssiel que este Poder se ôale.
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Pensando nisso, Sr. Presidente, acreditando nessa campanha que ja

vinha sendo desenvolvida e corn os estudos feitos pela Comissão de Direitos
Humanos, sob a direçao do nosso amigo e companheiro Deputado João
Leite, cam a Fundação João Pinheiro, constatamos que, corn
R$32.000.000,00, seriam resolvidos todos as problemas de transferéncia
desses presos para a sistema penitenciário, o que traria de volta sua
dignidade.

Serã que esse dinheiro e tanta para nosso Estado? Vamos fazer uma
proposicao do que isso poderia ter representado. A propria Assembléla criou,
para a Executivo, a projeta da taxa de segurança, que faz corn que entrem,
nos cofres do Estado, em media, de R$7.000.000,00 a R$8.000.000,00 par
rnês. Se houvesse opçao, em quatra rneses, teriamos resolvido esse
problema. Hoje ha uma discussão sobre a sisterna penitenciário não fazer
parte da seguranca pUblica. Que tipa de segurança a saciedade quer? Qual e
a conceito de segurança? Será que a sisterna penitenciaria não faz parte?
Serâ que a sociedade não rnerece segurança, a direito de nãa ter a
reprodução de rnarginais? Será que Minas Gerais pode aceitar 85% de taxa
de reincidência de crime? E as pessoas que estão all? São pessoas au
animals da pior qualidade possivel? Nãa sao, muitas deles são vitirnas do
sistema, da falta de distribuiçaa de renda no Pals e da injustica que ha nissa.

Estou apresentanda urn projeta para modificar a lei que criau a taxa de
seguranca. Vamos vincular, pelo menas, 50% dessa receita a Secretaria da
Justica, que esta fazendo urn belissimo trabalho de recuperação, de
reinserçãa de jovens na sociedade. So que hoje a que ela faz e quase urn
pIano pilata, em parceria corn o SEBRAE, corn a Palacio da Artes e urna
artista plastica de Montes Claros, corn o Projeta Gente Não E Sucata,
buscando-se resgatar a cidadania. Mas, sem a dinheiro, esse prajeta não
podera reproduzir e ter a alcance que precisa.

Precisamos, tambérn, destinar parte desses recursos a Policia Militar, que
esta sucateada, cujos membros precisam ter direito a treinamento, a
adaptacão a nova ordem dos direitos humanos que a mundo discute, porque
são universals e tern que se sabrepor a qualquer cultura e a qualquer
momenta no nosso Pals ou em qualquer autro do planeta.

Precisamos, sirn, e buscamos ontem a parceria da imprensa, par melo da
TV Assernbléia e da nossa Comissão. Pedimos, também, a sociedade que
faça a gentiteza de corneçar a visitar e conhecer uma realidade, porque
muitos falarn que a Cornissão de Direitos Humanos desta Casa é para

-defender bandidos, e estão errados. Esta não é a fundamentação nem a
motivo da existência da Comissão. Ela existe para defender a vida, e a vida
de tados. Nenhurn de nOs é melhor do que a autro. Nãa devernos nos, que
estamos nessa Cornissão, nesse trabalha e nessa tarefaderepresentar a
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povo, que quer uma sociedade mais justa e correta, partir para o
preconceito e a discriminaçao.

Espero que a Assernbléia Legisiativa continue corn mais rigor e que esse
trabaiho que V. Exa. vem desenvolvendo na Casa tenha a adesão dos 77
Deputados, comprometidos näo so corn Belo Horizonte, mas também corn
todo o Estado e qualquer cidadao das nossas Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
Questao de Ordern

o Deputado Marcia Cunha - Sr. Presidente, na verdade, eu tinha ate me
inscrito para faiar da tribuna, mas para tratar do assunto que gostaria de ievar
a consideraçao dos. Srs. Deputados é pertinente que use a palavra pela
ordem.

Gostaria de fazer um apelo, e para conhecimento de aiguns, exatamente
no dia de ontern e corn esforço desta Casa, do Tribunal de Justiça, enfim, de
todos as que concorrerarn para que pudéssemos acertar conjuntarnente corn
o Ministério PUblico, o Tribunal e esta Assembléia Legislativa sobre o
aumerito dos servidores, conseguimos chegar a urn acordo. Apesar das
dificuidades, foi o acordo possIvel.

Aprovamos ontem Os üitimos projetos - são três projetos, e houve urn
esforço para que Os três caminhassern juntos -, que estão hoje na nossa
pauta e aptos para serem votados. Na manhã de hoje, abrimos a reunião da
Comissão de Fiscaiizaçao Financeira e prorrogamos seu prazo. Abrimos
novamente a reunião as l4h45min e a prorrogamos ate as l7h45min. Faço
urn apelo a V Exa., Sr. Presidente, e aos Lideres da Casa, para que entrem
em entendimento e votemos ainda hoje esses três projetos. Jã convocamos
urna reunião para as 20 horas de hoje. Caso aprovernos os projetos agora a
tarde, poderemos aprová-los a noite e, amanhã, eles poderiam ser votados
em 2°turno e na Comissão de Redaçao Final. Faço esse apelo a todos os
Deputados e Lideres de bancada, para que possamos aprovar os três
projétos.

Gostaria, ainda, de dar uma satisfaçao. 0 Projeto n° 846 do Tribunal de
Contas esteve em nossa Comissão por urn tempo. Conversei corn uma
comissão de funcionários e corn o prôprio Presidente daquele Tribunal e lhes
faiei sobre a nova Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a projeto veio
para esta Casa, a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não estava em vigor,
e, pbrtantó, o prOprio Tribunal, nesse percurso, teve de se adequar a ela. 0
Tribunal, hoje tern condiçOes de promover as rnudanças que sugeri. 0
prOprio Presidente do Tribunal de Contas enviou ofIcio a esta Casa dizendo
estarem realrnente garantidos as recursos.
"Estárhos tambérn aptds a votar, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 846/2000.

Tanto foi éssa a nóssa intenção que, na manhã de ontem, ir[arnos aprovar
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esse projeto na Comissão. Mas não houve "quorum", porque
esperávamos a presença do Secretário, ficando para a parte da tarde a
aprovação do projeto. Houve uma soiicitação do Deputado Antonio Andrade,
da nossa bancada, para que a projeto viesse a Pienário. 0 projeto está em
Plenário. V. Exa. pode nomear um relator. 0 relatOrio já está pronto.
Poderiarnos, inclusive, por sugestão de V. Exa, conversar corn aiguns
Deputados para mostrar-ihes a relatOrio, a firn de possam, de piano,
apresentar a seu relatôria, e esse projeto também possa ser aprovado hoje.

Mas tudo isso depende, obviamente, do nosso esforço. Fazemos urn apela
aos campanheiros para a aprovação dos prajetos. A Presidéncia está se
empenhando muito nesse pracesso. Se Os projetos estão aptos a ser
aprovadas, que concluamos essa votaçãa.

Gostaria também de adiantar, Sr. Presidente, que estarei, no dia de hoje,
representando esta Casa como Conseiheiro da UNALE numa reunião fora do
Estado. Nãa estarei, partanto, na reunião da Camissão de Fiscaiização
Financeira. Mas jã combinei corn a suplente da Comissão e corn a Deputado
Mauro Lobo, que presidirá a Comissão. Portanto, não haverã prejuizo algum
para a continuidade de votação desses prajetas.

Deixa aqui a meu apelo a V. Exa., Sr. Presidente, e aos LIderes desta
Casa. Muito obrigado.

2 Parte (Ordern do Dia)
1a Ease

Abertura de inscricaes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo autras

oradores inscritos, a Presidéncia passa 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as camunicaçOes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscricOes para a Grande Expediente da proxima reunião.

Paiavras do Sr. Presidente
A Presidéncia inforrna ao Pienário que fez retirar da pauta da reunião a

parecer do Grupo Pariamentar Constituido para Conhecer das Soiicitacoes
de Acesso a Docurnentas Sigiiosos, apreciado na reunião extraordinária
reaiizada antem, a noite, bern coma a Proposta de Emenda a Constituição n°
28/99 e as Projetos de Lei n°s 451 e 774/99 e 801/2000, que receberam
ernendas na referida reunião e foram devolvidos as comissOes; fez retirar,
ainda, a parecer sabre a indicaçãa do Sr. Fausto Ferrer Frôes para
Superintendente da FHEMIG e a veto a Proposição de Lei n° 14.578,
apreciados na reunião extraordinãria reaiizada hoje, pela manhã.

DECISAO NORMATIVA DA PRES1DENC1A N° 8
Aplicabilidade do art. 173 do Regirnento interno.
A Assernbiéia Legislativa, em setembro, defiagrau urn processo de
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consolidação da legislaçao estadual ao instituir Grupo de Trabalho para
Consolidar e Sistematizar a Legislaçao do Estado. Tal esforço reflete a
preocupação dos corpos politico e técnico deste parlamento corn a qualidade
da producao legislativa, cuja satisfaçao remete a garantia de consisténcia,
segurança juridica, econornia e eficácia na elaboraçao e aplicaçao das leis.
Desse processo resultarão textos legais permanentemente consolidados,
reunidos em cOdigos ou coletâneas que sistematizem matérias conexas ou
afins, cuja rnodificacão se realizará, apenas, quando indispensavel, afetando
0 minimo possivel a estrutura original, a numeração e as remissöes internas
e externas, de modo a facilitar a consulta e a compreensao do ordenamento
juridico estadual.

No mesmo sentido tern caminhado o Governo Federal, que estabeleceu
normas para a elaboração, a redaçao, a alteraçao e a consolidaçao dos
textos legais, por rneio da Lei Complementar n o 95, de 26/2/98, a qual dispoe
"que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei,
exceto quando a subsequente se destine a complernentar a lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão-expressa".

Coerente corn esse esforço de consolidaçao e tendo em vista a boa técnica
egislativa e a economia processual, a Presidéncia, no uso das atribuiçoes
que Ihe confere o Regimento lnterno desta Casa, em seus arts. 82, inciso XV,
e 83, inciso II, decide, na aplicaçao do art. 173 do Regimento Interno, deixar
de receber proposiçao que trate do mesmo objeto de outra em tramitação,
quando, em razão do vinculo de pertinéncia, afinidade ou conexão, seja
äpropriada a sistematizaçao da rnatéria em texto ünico.

Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANcAS.
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

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

membros do Cotegio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 13/11/2000, conforrne requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva e outros, deferido em Plenário, destinada a prestar hornenagem a Dorn
João Rezende Costa por ocasião de seu nonagésirno aniversário.

Sala das Reuniöes, 8 de novembro de 2000.
Allton Vilela, Vice-Lider do PSDB - Marcelo Gonçalves, Lider do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Lider do PFL - Ivo José, Lider do PT - Chico
Rafael, LIdér do PSB - Luiz Fernando Faria, Lider do PPB - Márcio
Kangussu, Lider do PPS - Carlos Pimenta, Lider da Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Prsidncià acolhe 6 acordo e deterrnina o seu cumprimento.
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Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

Designação de Comissöes
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituição n° 44/2000, do
Governador do Estado, que dã nova redacao ao art. 239 da Constituiçäo do
Estado. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Eduardo Brandao; suplente -
Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo - Deputado Miguel Martini;
suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené
Guedes; suplente - Deputado Alencar da Silveira Junior; pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PTB: efetivo -
Deputado Cristiano Canédo; suplente - Deputado AmbrOsio Pinto. Designo. A
Area de Apoio as Comissöes.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Dimas Rodrigues - informando sua
ausência do Pals no periodo de 10 a 19/11/2000, em viagem oficial (Ciente.
Publique-se. A Area de Apoio as Comissöes.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Durval Angelo, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 926/2000
encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuido, uma vez que a
Comissäo de Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir seu parecer; e
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja o Projeto de Lel n° 1.191/2000
encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuido, uma vez que a
Comissäo de Constituiçao e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e
indefere, nos termos do inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita a anexação do Projeto
de Lei n° 682/99 ao Projeto de Lei Complementar n° 2/99.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais,

solicitando seja enviado a Comissão de Justiça do Congresso Nacional
pedido de informaçoes acerca do Estatuto da Cidade, em tramitaçao naquela
Casa na forma do Projeto de Lei n o 181/89. Em votaçao, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Pastor George, solicitando informacoes ao
Ministro da SaOde quanto a aplicabilidade da Contribuiçäo Provisôria sobre
Movimentaçao Financeira - CPMF - desde sua implementação. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja 0
Projeto de Lei no 943/2000 distribuido a Comissão de Meio Ambiente. Em
votaçao, o reqiierirriento. Os Deputados que o aprovam permanecam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogerio Correia, solicitando seja o Projeto de
Lei n° 1.025/2000 distribuido a Comissão de Meio Ambiente. Em votaçao, 0
requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Luiz Menezes, solicitando se constitua uma
comissâo especial para, no prazo de 60 dias, desenvolver acöes junto ao
BNDES corn vistas a liberacao da verba decorrente da privatizaçao da
Companhia Vale do Rio Doce destinada aos municipios sob influência
daquela empresa. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o
aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a matéria

destinada a 1a Fase, a Presidência passa 2a Ease da Ordem do Dia, corn a
discussao e a votaçao da matéria constante na pauta.

Discussão e Votaçao de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Nivaldo

Andrade, solicitarido a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto
de Lei n° 830/2000 seja apreciado em Ultimo lugar entre as matérias em fase
de discussao. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, a Presidéncia solicita ao Sr.
Secretário que proceda a chamada dos Deputados, para verificação de
"quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Eaz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Responderam a chamada 27

Deputados, nUmero insuficiénte para votaçáo.
Questäo de Ordem

O Dputado Dalmo Ribeiro Silva - Como a matéria e de grande relevância
paratodos e não podemos ter mais convocaçoes, gostaria que V. Exa.,
considerando que são muitas as cornissOes, determinasse a suspensão dos
trabaihos, para que os Deputados se encaminhassem ao Plenário para a
apreciaçao do veto e, conseqUentemente, a votação dos projetos,
pnncipalmente o relativo aos servidores, que aguardam a participação da
Assembléia.

0 Sr Presdente - Esta Presidencia esclarece que ja foram tomadas as
providéncias junto aos Presidentes de comissOes, ue estão, neste momento,
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interrompendo as reuniOes, e também junto aos LIderes partidarios. 0
Presidente da Assembléia está pessoalmente fazendo isso. Procederemos,
então, a uma chamada para a recomposiçao de 'quorum". Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados para recomposicão
de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam a chamada

46 Deputados, nUmero suficiente para votacao.
Votação, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposição de Lei n° 14.582,

queprorroga prazo para a concretizaçao das medidas previstas no § 2° do
art. 10 da Lei n° 12.985, de 30/7/98. A Comissão Especial perdeu o prazo
para emitir parecer. 0 relator designado em Plenário, Deputado Carlos
Pimenta, opinou pela rejeiçao do veto. A Presidência val submeter a matéria
a votaçao pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 255, c/c a art.
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter a veto
registrarao "sim", e Os que desejarern rejeitã-lo registrarao "nao". A fim de
proceder a votaçao pelo processo eletrOnico, a Presidéncia solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votacão secreta por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados; votaram "não" 38

Deputados, perfazendo o total de 50 votos. Está, portanto, mantido, em turno
Onico, o Veto Parcial a Proposição de Lei n° 14.582.

Declaraçoes de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. e, Sras. Deputadas, püblico

presente, gostaria de declarar meu voto, que foi pela derrubada desse veto,
porque não atende a população a sua manutenção, a perpetuaçao da Policia
Civil guardando presos. Não sel a quem interessa a retirada da Policia Civil
das ruas, do trabalho constitucional que deve realizar, de investigaçao, de
policia judiciária, de ter tempo para montar urn inquérito.

Discutimos isso corn as Lideranças, a Assembléla Legislativa esta
ernpenhada na melhoria da segurança pUblica no Estado, mas parece que
muitos ainda teirnam em manter situaçôes totalmente ultrapassadas. Não
atendem mais a populaçao, atendem a grupos. A não ser que a seguranca
pUblica em Minas Gerais esteja uma beleza: não precisamos mais de efetivo
policial nas ruas, podernos permitir que a Policia Civil continue a construir
cadeias, como construiu recentemente, em Bela Horizonte, na Nova
Gameleira, coma construiu em Betim, em Juiz de Fora, desviando policiais da
sua funçào - que é dar segurança pUblica, que e estar nas ruas -' para
guardar porta de cela. E para isso que a populaçao contribui? E para isso que
paga Os seus impostos? Para que detetives e delegados fiquern cuidando de
presos? Ou paga para a formaçãa dos policiais, para que estejam nsruas,

Pu
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cuidando da populaçao? Interessa a quem a manutençao desse veto?
Interessa a quem que a Secretaria da Seguranca PUblica continue a construir
cadeias?

Temos urn Secretário construtor de cadeias. Ao final da gestao deste
Governo o que vai deixar o Secretário? Não proporcionei a populaçao
segurança pUblica, mas construi trés cadeias e quero construir muito mais".
Corn a manutençao desse veto pelo Governador, teremos uma Secretaria da
Segurança Püblica que vai fazer histôria em Minas Gerais: construirã
cadeias, nao proporcionara..segurança pUblica. Constrôi cadeia que é uma
beleza, corno a da Nova Gameleira. Já tivemos em Minas Gerais, so neste
ano, 700 fugas, corn apenas 30 recapturados. E vamos permanecer corn a
Policia Civil guardando presos.

Não são os Deputados que votaram pela derrubada do veto que perdern.
Quem está derrotada, nesta tarde, no Plenário da Assembléia, é a populacão
de Minas Gerais, que está sofrendo corn os desaparecirnentos, corn os
crimes. Isso e que é defender crirninoso! Essa é a verdade: retirar policia da
rua e defesa de crirninoso, o contrário do que pretendemos. Pretendemos
que a Policia Civil seja retirada dessa incumbência de guardar presos. Mas
quer o Governador do Estado, ao opor esse veto, que a Policia Civil se
perpetue guardando presos.

E mais: em Minas Gerais, agora, o Secretário da Seguranca PUblica é
histOrico, porque parece ser muito mais engenheiro ou arquiteto, já que vai
construir muitas cadeias, muitas penitenciárias, eternizando, assirn, a Policia
Civil na guarda de presos. Deveria ser Diretor do DEOP, e não Secretário da
Segurança Püblica.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nao poderiamos nos
calar neste momerito. Querernos dizer que também votamos pela rejeicão do
veto, porque entendemos que a Poilcia Civil não pode continuar tornando
conta de presos. Sei que e exatarnente essa funçäo que Os Carcereiros e os
policials civis não quérem mais exercer na Policia Civil: a de tomar conta de
presos. Portanto, não e justo que a Secretaria da Seguranca PUblica continue
construindo presidios. Essa e uma função legal, constitucional, é dever de
oficio da Secretaria da Justiça. Não e a toa que a lei está transferindo a
responsabilidade da Dutra Ladeira; anexos 1 e 2, e de outras cadeias
publicas para a Secretaria da Justiça. Então, não podemos permitir isso.

Não gostaria de me alongar muito, justamente para que outros Deputados
tenharn oportünidade de se manifestar e para quepossarnos votar as
matérias seguintes. No entanto, gostaria de tornar püblico que, apesar de ser
membro do PSB'votei pela rejeicao do veto porque nao concordo corn que a
Secretaria da Segurança Publica continue a construir cadeias

Questãodê 0rdèm 	 .	 -
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o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos

apenas declarar que votarnos pela rejeicão do veto. No entanto, observamos
circunstãncias completarnente diferentes de votação. Muitos Deputados não
conseguiram votar. Assim, solicitaria ao ilustre Presidente que renovasse a
votação e gostaria de obter urna posição.

o Sr. Presidente - A Presidência torna sern efeito a votação e val renová-la.
Ira conceder a palavra a quem quiser fazer uso dela, mas, primeirarnente, vai
esciarecer que, sendo votação secreta, o Presidente tern o direito de votar,
tentou faze-b mas não conseguiu, assim como vérios outros Deputados.
Como o resultado foi de 38 votos, o meu voto poderia mudar o resultado da
votaçao. Portanto, a Presidência vai renovar a votação do veto e solicita aos
Deputados que ocupern seus lugares.

QuestOes de Ordem
A Deputada Elaine Matozinhos - Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

de falar sobre a gravidade da rejeição desse veto. Fizemos, hoje, uma
discussão de 1 hora nesta tribuna, mostrando o momento sério que estamos
vivendo corn nossas delegacias e cadeias abarrotadas de presos, o que,
ontem, foi comprovado pela prOpria Comissão de Direitos Humanos.

0 art. 70 e claro quando fala "em qualquer estabelecimento penal".
Estabelecimento penal duas ou trés celas que representem uma cadeia,
dando condiçoes de a policia continuar trabalhando, recebendo os presos. A
nao-manutencao desse veto é urna responsabilidade muito grande dos
Deputados e vai engessar a Secretaria da Segurança Püblica, que não terá
como fazer nenhuma ampliação em nenhum espaco nem construção de
cadeia. Então, que cada urn pegue os presos que tern, dentro das
delegacias, e leve para suas casas.

Quero, Sr. Presidente, dizer da minha decepcão corn a posição pela nova
votação. Que se buscasse, na segunda votação, urn espaco em que pudesse
servotado . Quero deixar meu protesto contra essa segunda votacão, que,
entendemos, foi legitirna. Se V. Exa. não teve condiçao de votar, que o
fizesse na segunda votação, em qualquer outra méquina, mas que não
invalidasse urna votaçao dessa natureza. Já tivemos projetos aprovados,
quando deveriarn ter sido invalidados e não o foram, e por V. Exa., corno
aconteceu corn a questao das cooperativas. Gostaria que V. Exa. revisse
essa posicão e que, por favor, não entrasse corn nova votação, pois eba fol
legal. Se V. Exa. não teve como faze-la, num primeiro momento, que 0
fizesse num segundo mornento.

0 Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, V. Exa. argumenta que, P01
não ter tido condiçOes de votar, anula uma votação e a faz de novo.

0 Sr. Presidente - 0 Deputado Hely TarqUinio usou a palavra e disse que
Deputados que não conseguiram votar queriam, participar do processo de'I
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votaçao.
o Deputado Mãrcio Kangussu - Não acabe de formular minha indagaçao.
o Sr. Presidente - A prôpria Presidência tentou participar do processo de

votação e nao pOde, porque a equipamento desta Mesa nâo perniitiu, assim
coma auvimos as Deputados Eduardo Brandão e Gil Pereira fazendo a
mesma colocaçao. Em razão disso, de urn acordo de Lideres que foi
estabelecido e do resultado da votaçao, a Presidência entendeu que tinha as
elementos necessárias para atender a calocaçao feita pelo Deputado Hely
TarqUinia. E disse que, excepcionalmente, na renovar a vatacao.

o Deputado Marcia Kangussu - Votau-se, praclamou-se a resultado e, na
fase de declaraçao de vato, parlarnentares foram ate a Mesa Diretora,
fizeram ver a V. Exa. que havia urn acordo de Lideres para votarem. Não
aconteceu issa, porque participei da reunião dos Lideres e me pasicionei.
Não havia esse acordo, ate porque Os autros membros das bancadas não
receberam comunicado. E V. Exa., me desculpe, numa atitude casuistica,
anula uma votaçao legItima, quando outras ja houve aqui, da mesma forma.
Quantos outras Deputados näo conseguiram votar aqui, em autras votaçoes,
e nãa houve esse procedimento? Não sel em que artigo ou em que regimento
V. Exa. está se baseando para tomar essa medida e gostaria que isso fosse
informado a este Plenánio e a toda Minas Gerais.

o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, entendo que a
pranunciamenta de V. Exa. encontra respaldo regimental. No processo
simbOlico existe a pedido de verificaçao. E esse mesmo pedida de
verificaçäo, par analogia, pade ser pedida tambérn pelo sistema eletrOnico.
Foi exatamente a que, na oportunidade que Ihe surgiu, solicitou a Deputado
Hely Tarquinio. Par analagia, representa pedido de verificaçao de voto, que a
Regimento Interno e omisso no caso do sistema eletrOnico; mas par analogia,
V. Exa. pode perfeitamente conceder a verificaçao de vato.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior •- Sr. Presidente, veja alguns
Deputados colocando aqui que é vergonha a atitude de V. Exa., mas acho
que a Plenãnio é saberana. V. Exa. paderá calocar a decisãa do Plenário se
vamas repetir ou não a votaçaa. 0 Plenário deveria decidir e tirará de suas
castas essa decisão. 0 Plenário é saberano. Se assim decidir, vamas repetir
a votaçãa.

o Deputado Durval Angela - Sr. Presidente, Srs. Deputados, compreendo a
grave situacäo que se instalau aqui. E dizer que isso ocorreu pela primeira
vez, em hipOtese nenhuma. 0 Regimento Interno jé preve essa questaa e ja
ocôrreu autras vezes, quando o prOprio Presidente e a 2°-Secretário da Casa
não tiveram candicOes de .votar. Vánias vezes ja tivemas problemas cam a
panel eletranico Então näo e uma questäa tao simples

Conöordo que hoje V. Exa. tern uma vantade soberana dosDeputados em

327
relaçãa a esse veto. Agora, para aqueles que dizem que é vergonhosa urn
processo formal de votaçaa, Sr. Presidente, diga que verganhosa e a
situaçãa em que se encantram as presos nas cadeias do Estada haje. Isso
que é vergonha, isso é que se lamenta. Agara, admiro que alguém venha
defender que Pal icia Civil tern de cuidar de preso. Isso e funçaa da Secretaria
de Justiça. E se a Governa não se impuser, não cniar limites para que isso se
faca, varnos ficar adiando a dor de milhares de familias deste Estado. A
vergonha major é a desprezo, e a abandono que se encontram os
estabelecimentos penais no Estada. Essa vergonha se sobrepOe a qualquer
questaa legal, porque é uma questao ética, moral.

o Deputada Antonio Genara - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
esciarecesse meihor coma se vata issa al. Eu sei, porque estau cansado de
vatar, mas alguns confundiram a "sim" e o "näo".

o Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a vatacao, em turna Unica, do
Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 14.582. Os Deputadas que desejarem
manter o veto registraraa "sim", e as que desejareni rejeitá-lo registrarãa
"não". Em votação.

- Procede-se a votação par rneio do painel eletrOnico.
- Registrarn seus votos as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leãa - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberta Bejani -

Alberto Pinto Coetho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - AmbrOsia
Pinto - Anderson Adauto - AntOnio Andrade - Antonio Carlas Andrada -
Antonio Genaro - Bené Guedes - Cabo Morais - Canlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêda - Dalmo Ribeiro Silva - Dirnas Radnigues - Dinis
Pinheiro - Doutor Viana - Durval Angela - Edson Rezende - Eduardo Brandãa
- Elaine Matozinhas - Elbe Brandãa - Ermano Batista - Gil Pereira - Hely
TarqUinio - Irani Barbosa - Ivair Nagueira - Joäo Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Hennique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcela Gonçalves - Marcia Kangussu
- Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauni Tomes - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paula Pettersen
- Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Conreia - Sargento Rodnigues -
Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; vataram "não" 49
Deputadas, perfazendo a total de 55 votos. Esta, pomtanta, rejeitada, em turna
(mica, o Veto Parcial a Proposiçaa de Lei n° 14.582. A promulgaçãa.

- 	 DeclaraçOes de Voto
O Deputado Alberta Bejani - Gnaças a Deus se fez justica, as homens desta

Casa corneçararn a pensan coma gente grande, porque temos a
responsabilidade perante esses homens e mulheres que estão presas. E
irnpartante que tenharnos consciéncia de que a, Secretaria da Seguranca
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existe para cuidar do povo, e não para fazer obras. Isso está
desagradando muito. Quem está dizendo isso é o Deputado Carlos Alberto
Bejani. Assumo 0 que estou falando. Senhores que trabalham na Secretaria
da Seguranca Püblica, Secretário Mauro, sairam de suas mãos obras
emergenciais sem licitaçao. E fazer licitaçao é obrigatorio. lnfringiu urna lei
fazendo obras em todos Os cantos do Estado, no valor de R$2.500.000,00 a
R$3.000.000,00. Portanto, esse "não" é para a sua atitude de fazer obras
sern licitaçao. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, quero dizer da minha
tristeza. Esta Casa deveria ate esquecer esta tarde. Vimos uma votaço,
virnos o resultado proclamado, virnos a segunda votaçao antes da
proclamaçao do resultado. Mas V. Exa agiu de forma ditatorial, lamentável.
Fui ai para ver qual instrumento esta Casa possui para que seja revista a sua
posiçao.

o Sr. Presidente - Vou citar a V. Exa.
A Deputada Elaine Matozinhos - Por que não ocorreu isso na votaçao de

outros projetos, inclusive o das cooperativas? Fui ate v. Exa., induzida a não
pedir verificacao corn meia dUzia de parlamentares. E born que o povo saiba
o que ocorre aqui. V. Exa. agiu de forma ditatorial. Se nao temos
instrumentos para isso, que a justiça Os tenha, porque é urna vergonha
continuar da forma que estã, é uma vergonha o que houve hoje, nesta Casa.

o Sr. Presidente - A Presidéncia vai responder a Deputada Elaine
Matozinhos. (- Lé:)

- A décisão da Presidéncia, lida pelo Sr. Presidente, foi publicada na ediçao
do dia 19/5/1 999.

o Sr. Presidente - Proferi essa decisão da Presidência no dia 5/5/99, em
que houve urn fato extremamente parecido corn esse. 0 resultado da
votaçäo, nurn segundo momento, corno foi verificado, demonstrou a Minas
que houve efetivarnente urn equivoco e a não-participação de dois
Deputados que estavarn a direita e a esquerda da Presidência,
respectivamente o Deputado Eduardo Brandão e 0 Deputado Gil Pereira, que
tarnbém não puderam participar do processo de votaçao.

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, éboin esclarecermos o que estamos votando, que veto estamos
derrubando.Talvez,paranos Deputados, nao seja necessário, mas, para o
pUblico presente e para Os que nos assistem, isso é fundamental. A CPI do
Sisterna Carcerário, de abril a setembro de 1997, pre1dida pelo Deputado
João Leite, relatada pelo Deputado Ivair Nogueira, e que tinha este Deputado
corno Vice-Presidente, constatou a chaga social que é a situaçao dos
estabelecirnentospenais no Estado de Minas Gerais. E urn dos problemas
mais visiveis foi urna grande distorão em que nove mil policiais civis, em vez
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de exercerem suas funçoes como policia judiciària, estavam na guarda de
85% da populacão carcerária do Estado. Essa Comissão, analisando
resoluçOes internacionais e da prôpria ONU, que determinam que quem
prende näo deve ter a guarda do preso, analisando as condiçoes que a
Secretaria de Justiça tinha para investir de forma mais efetiva num processo
de recuperacão do interno do sistema carcerário e colocando isso como
responsabilidade fundamental do Estado e, por conseguinte, a mais barata,
encaminhou urn projeto de lei, que foi aprovado, o qual transferia Os presos
da Secretaria da Seguranca Püblica para a Secretaria de Justiça.
Posteriormente, o Governo de então solicitou a prorrogação desse prazo, e a
Assembléla o concedeu, porque o Governo dizia que nâo tinha implernentado
as condiçoes necessárias para que tal transferência fosse feita.

0 Governo atual, novamente pede a prorrogaçäo desse prazo.
Entendemos que protelar e aumentar a agonia de tantos que estäo dentro
dos estabelecimentos carceràrios.

A Comissão de Direitos Humanos esteve ontem na Delegacia de
Entorpecentes, e seria importante que urn dos colegas aqui fizesse o relato
do que là encontrararn. Estive na semana retrasada corn o conseiho da
comunidade na Delegacia de Furtos e Roubos e pude ver as condiçoes
suburnanas dos que là se encontram. Se alguem magma o que é o Inferno,
là são alguns degraus abaixo. E não entendo como a minha colega
Deputada, Delegada de PolIcia em exercicio, e a Secretaria da Segurança e
as Delegados fazem urn discurso dizendo que não querem a guarda dos
presos. Então, por que a resistência a esse projeto? E muito estranho. Acho
que a sociedade precisa de urna explicaçao para o problema. Gostaria que a
Deputada Elaine Matozinhos observasse como foi dado o seu voto no ano
passado. Corn toda a certeza, quase a totalidade dos Deputados votou pela
renovação da votacão, uma renovacão que não ocorreu de forma arbitrária.
Ternos uma decisão da Presidência que se incorpora ao Regimento Interno
como explicitação desse mesmo Regimento Interno. E isso ja houve outras
vezes. Se V. Exa. pensa em rasgar o Regimento Interno, é meihor rasgar a
Constituiçao, porque a lei de execução penal é clara. Não e funçao da Policia
Civil fazer a guarda de preso. A funçao da Policia Civil é ser policia judiciária.
Ou ela assume a sua funçao ou deixa de ter razão no Estado. Muito
obrigado.

0 Deputado Antonio Genaro - Sr. Presidente, hoje talvez tenha sido o voto
mais gostoso que tenha dado como Deputado na Casa. Deputado Durval
Angelo, conheço aquele inferno citado por V. Exa. Apenas não concordo
.quando disse que là e mais inferno do que o Inferno que é citado pela BIblia.
Mas é inferno.

Ha bastante tempo jà voto corn a Policia Civil. Mas não posso, de forma
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alguma, votar a favor das condiçoes subumanas em que vivem Os presos
nas nossas cadeias. Já estive là algumas vezes e fui ate as grades para ver
àquele amontoado de gente. E urna coisa horrorosa, parece ate que no
Estado e no Brash temos pessoas que fizeram cursinho corn Hitler.

Enquanto urn parente seu ou alguém de sua familia nao vai parar là, não se
sensibiliza. Gosto muito da Deputada Elaine Matozinhos, a quem dedico
grande amizade. Mas que me desculpe, porque não posso votar por centro
de concentraçao. Quero votar para tirar essa gente dessa condiçao
subumana e confio que a Secretária de Justiça, Dra. Angela, vai fazer urn
belo trabalho. Vou me alegrar no mornento em que vir que essa gente jé não
estã vivendo como bicho. Alias, na minha casa tern rato que vive melhor.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, não poderia deixar de me
posicionar diante do comportarnento da nossa companheira Deputada Elaine
Matozinhos. Gostaria de parabenizar v. Exa. por essa posiçao de resgate da
cidadania de rnuitos cidadãos mineiros e de nossa sociedade. Quern pode
acompanhar parte do que a CPI Carcerãria fez, sabe que o Deputado Durval
Angelo estã a frente de uma recuperação e de uma restauração da
responsabilidade deste Poder. 0 resultado foi claro porque tivemos 49 votos
favoráveis contra seis. Trata-se do exercicio da democracia. E o coraçao da
dernocracia está nesta Casa.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria apenas de deixar
registrado que para nôs, da Oposiçao, o Regimento Interno e sagrado.
Portanto, houve urna polêmica corn relaçao a esse assunto, e queria, em
rneu nome pessoal, deixar esse questionamento corn relação ao
cumprirnento do Regimento Interno ou não nesta votação. Não quero discutir
O resultado porque votei pela retirada desse assunto da Secretaria da
Segurança PUblica, porque acho que ali não é lugar de fazer obras. Gostaria
que constasse em ata que nôs, da Oposiçao, ternos de preservar a todo o
custo o Regimento Interno, que é a Unica arma que ternos na Casa. Portanto,
solicito que isso ficasse registrado em ata. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Votaçao, em 1° turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 36/2000, do Deputado Ermano Batista, que insere dispositivo
na Constituiçao do Estado de Minas Gerais, para tornar obrigatOria a
execuçao da programaçao orçamentaria decorrente de emendas de
parlarnentares. A Comissäo Especial opina pela aprovaçào da proposta corn
a Ernenda n° 1, que apresenta. A Presidéncia vai submeter a matéria a
votaçäo pelo processo nominal, de conformidäde corn o. art. 260, I, c/c art.
255, do Regirnento Interno. Em votação, a proposta, salvo emenda. Os
Deputadosque desejarem aprová-la registrarao "sirn", e os que desejarem
rejeitá-la registraräo "não". A Presidência dará inicio ao processo de votaçäo
e,para isso, solicita aos Deputados•que ocupem seus lugares. Em votaçao.
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- Procede-se a votacão nominal por rneio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro AntOnio -

Ambrôsio Pinto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro
- Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dairno Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Joäo
Leite - João Paulo - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcio Kangussu - Marco Regis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rérnolo Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiäo
Navarro Vieira.

- Votarn "flO' Os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Maria José Haueisen - Rogério Correia.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 52 Deputados; votaram "não" 3

Deputados. Esté, portanto, aprovada a Proposta de Emenda a Constituicao
n o 36/2000, salvo emenda. Em votaçäo, a Emenda n° 1. Os Deputados que
desejarem aprové-la registrarao sirn", e Os que desejarem rejeité-la

- registrarao "não". Em votaçao.
• - Procede-se a votação nominal por meio do painel eletrOnico.

- Votam "sim" Os seguintes Deputados:
- Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrôsio Pinto - Antonio

• Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira -
Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Joào Paulo - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava
- Sebastião Costa - Sebastiào Navarro Vieira.

- Votam "não" os seguintes Deputados:
Dimas Rodrigues - Rogerio Correia.
0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados, votaram "näo" 2

Deputados. Està aprovada a Emenda n° 1. Està, portanto, aprovada, em 10

turno,.a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 36/2000 corn a Emenda n° 1.

• -.. - - 	 -	 - . - 	 -	 -.-. 	 _________________________________________________
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A Comissào Especial.

Declaraçao de Voto
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta

declaraçao de voto, quero dizer do meu equivoco ao fazer a votio
eletrOnica, porque tenho convencimento de que esse dispositivo que torna
obrigatorio o acolhimento das emendas parlamentares no orçamento
engrandece a participaçao do parlamento no orçamento e vem ao encontro
do interesse das comunidades, ja que Os parlamentares, além de legislarem
e fiscalizarem, representam o elo mais forte entre as comunidades.

O Sr. Presidente - Votaçäo, em 2° turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 3/99, do Deputado João Paulo, que dá nova redacao ao
inciso V do art. 170 da Constituição Estadual. A Comissão Especial opina
pela aprovaçao da proposta. Em votaçao, a proposta. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o
art. 160, I, c/c art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarao "não". A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votacão.

- Procede-se a votaçao nominal por meio do painel e!etrOnico.
- Votam "sim" Os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Antonio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - Antonio Genaro - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalrna Diniz - Doutor Vana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandäo - Ermano
Batista - Gil Pereira - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - Joäo Leite - João Paulo - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Mãrcio Kangussu
- Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastiäo Costa.

- Votam "não" os seguintes Deputados:
AmbrOsio Pinto - Cristiano Canêdo - Sebastiäo Navarro Vieira.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados; votararn "não" 3

Deputados, perfazendo o total de 56 votos. Está, portanto, aprovada, em 2°
turno, a Proposta de Emenda a Constituição n° 3/99, A Cornissão de
Redaçäo.- 	

DeclaraçOes de Voto
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, pedi a palavra pela

ordem, porque o subconsciente me traiu Havia prornetido ao Deputado João
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Paulo votar "sirn"; assim, pediria que V Exa. retificasse meu voto
registrado coma "não" para "sim", acrescentando urn voto nos "sins"
anunciados pela Mesa.

O Deputado AntOnio Genaro - Embora não seja o autor do projeto,
agradeco a meus colegas. A sociedade tern alguns segmentos que precisarn
ser conservados e bern tratados. As igrejas, que pregam a Evangeiho, têm a
nobre funçao de recuperar individuos e famIlias. A aprovação desse projeto
nos deu muita alegria. Sem dUvida alguma, Deus nos abençoará por essa
atitude.

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, gostaria de registrar urn
agradecimento todo especial aos colegas. A causa é absolutamente justa, e
esse projeto foi apresentado ha quase dois anos. Pude contar corn a
sensibilidade e compreensao dos colegas e, portanto, estou muito feliz,
emocionado ate. Orei rnuito, nessa madrugada, pedindo que a projeto fosse
aprovado, e, corn certeza, Deus ira ilurninar as caminhos da vida publica e
particular de cada parlamentar desta Casa, retribuindo-os pelo que acabam
de fazer, eliminando essas dificuldades para a crescirnento e a pregacao do
Evangelho em tado Estado. Que Deus abencoe a todos!

O Deputada Pastor George - Ressalto que, he muito ternpo, estamos
discutindo essa Proposta de Emenda a Constituiçao corn as Lideranças das
bancadas, corn os Deputados e corn a assessoria técnica desta Casa. Neste
mornento, fai feita a justiça corn relaçao a algo que vern sendo pleiteada por
toda a comunidade religiasa, nãa apenas a evangélica. Esta Casa evoluiu ao

-rdernonstrar que a liberdade de culta e uma conquista que tern de ser tornada
clara, não apenas neste Estado. Minas Gerais dá urn passo irnportante para
essa conquista, ao demonstrar que essa liberdade é importante para que a
Evangeiho seja pregado por todas as igrejas, não importanda o credo
religioso. Parabéns. Fica muita feliz por mais essa conquista.

O Sr. Presidente - Votacão, em turno Unico, do Projeta de Lei n°
1.084/2000, do Deputado Gil Pereira, que cria a Medalha de Mérito Professor
Darcy Ribeiro. A Cornissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educacaa opina par sua aprovaçäo. Em vatacao. Os
Deputados que a aprovarn perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Cornissão de Redacao.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 607/99, do Deputado Dalma
Ribeiro Silva, que autariza a Estado a dar incentivos ao municipio que
implantar a prograrna de aleitamenta rnaterna. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Cornissão de SaUde opina pela aprovação do
projeto corn as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovacãa corn as Emendas r°s 1 a 4,
da Comissão de SaUde. Corn a palavra, para encaminhar a votação, a
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Deputado Damo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria que esse projeto fosse
encaminhado favoravelmente, considerando-se a sua importância para o
Estado. Vários artigos foram publicados, justificando a necessidade da
distribuiçäo do leite materno pelos municipios. Obrigado. Ten ho a certeza de
que todos votarào a favor desse projeto.

O Sr. Presidente - Em votaçao, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votaçao, as Emendas n°s 1 a 4, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovadas. Estã, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 607/99
corn as Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 513/99.
- Vem a Mesa:

Acordo de Lideranças
A totalidade dos Lideres corn assento nesta Casa acordam em que seja

retirado da pauta das reuniöes de hoje oProjeto de Lei n° 513/99.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.215/2000,

do Tribunal . de Justica, que reajusta os vencimentos e Os proventos dos
servidores'do Poder Judiciário e dá outras providencias. 0 projeto encontra-
se em regime de urgencia. A Cornissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissoes de Administração PUblica e de
Fiscalização Financeira opinarn por sua aprovaçao. Em discussão, o projeto.
Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.215/2000

Reajusta os vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

A Asembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 indice básico da tabela de escalonamento vertical de

venciniéntos dos servidores ativos e inativos do Poder Judiciãrio do Estado
ficârreajustadô em 10% (dezpor cento), a partir de 1° dedezembro de 2000,
pa'sarido a ter o valor de R$488,07 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sete
centavbs). 	 :.

' Art. 2° 0 servidor ativo, o inativo e o beneficiário de pensào por morte de
ex-servidor dete Poder farão jus a ate cinco abonos pecuniários retroativos
aos meses dé tjulhoanovembro de 2000
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§ 1° - 0 abono de que trata o 'caput" terá o valor unitário

correspondente a dez por cento 10% (dez por cento) do vencimento básico
que integra remuneracão do servidor, os proventos ou o estipêndio de
pensão, conforrne o caso, incidente sobre o vencimento básico efetivamente
percebido pelo servidor ou pensionista nos meses de julho a novembro de
2000.

§ 2° - lncidirão sobre o abono de que trata o "caput" deste artigo as
contribuiçoes de que tratam a Lei n° 13.441, de 5 de janeiro de 2000, e o art.
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da Lei
n° 13.455, de 12 de janeiro de 2000.

§ 30 - 0 abono de que trata o "caput" nao incidirâ sobre a remuneração do
décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias, dos adicionais por
tempo de serviço ou de gratificacão, adicional ou vantagem pecuniãna de
qualquer natureza percebida pelo servidor ou pensionista.

Art: 3°- Para atender as despesas decorrentes da execucäo desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de
R$21.400,00 (vinte e urn milhOes quatrocentos mu reals) para o Tribunal de
Justiça, R$1.760.000,00 (urn rnilhão setecentos e sessenta mu reals) para 0
Tribunal de Alçada; e R$223.000,00 (duzentos e vinte e ties rnil reals) para 0
Tribunal de Justiça Militar, observado o disposto no § 1° do art. 43 da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se a disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 5 de novembro de 2000.
AntOnio Andrade
Justificaçäo: Este substitutivo tern por finalidade prornover o reajuste dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário dentro das
possibilidades permitidas pela leg islaçao em vigor.

O reajuste concedido passara a vigorar somente a partir de dezernbro, mas
0 servidor tera direito a urn abono referente aos meses de julho a novembro,
como forma de atenuar a defasagem de seus vencimentos, sem reajuste ha
mais de cinco anos.

Ademais, esse substitutivo visa conferir aos servidores do Judiciário c
mesmo tratamento dispensados aos do Poder Executivo, reivindicado
também pelo Poder Legislativo e pelo Ministério Püblico do Estado, err
projetos que se encontram em tramitação nesta Casa.

0 indice de dez por cento decorre de proposta apresentada em conjunto
por representantes das areas . técnicas do Ministério PUblico, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de
Justiça e da Assembléia Legislativa.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
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apresentado ao projeto urn substitutivo do Deputado AntOnio Andrade, o
qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do artigo 188 do Regimento Interno,
a PresidOncia encaminha o projeto e o substitutivo a Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, para parecer. A PresidOncia esciarece aos
Deputados que o substitutivo de autoria do Deputado Antonio Andrade retrata
corn absoluta fidelidade o acordo que foi feito entre a Presidéncia do Tribunal
de Justica, esta Presidência, o Secretário da Fazenda e o Secretário do
Planejamento na noite de ontem. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira
está a postos para votar o projeto, para que possa retornar ao Plenário ainda
nesta reunião, a firn de ser votado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.223/2000, da Procuradoria-
Geral de Justiça, que reajusta o valor do indice básico de vencimento e
provento dos servidores do Ministérlo PUblico do Estado e dá outras
providéncias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administraçao PUblica opina pela aprovaçao do projeto corn as Emendas n°s
1 e 2, da Comissão de Justiça. A Cornissaode Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Justiça, e
corn a Emenda n o 3, que apresenta, e pela rejeicâo da Emenda n° 2, da
Cornissão de Justiça. Em discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.223/2000

Reajusta Os vencimentos dos servidores ativos e inativos do Ministério
POblico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Indice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e inativos do Ministério PUblico do Estado
de Minas Gerais fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1° de
dez&mbro de 2000, passando a ter o valor de R$488,07 (quatrocentos e
oltenta eoito reais e sete centavos).

Art. 2° -O servidor átivo ou inativo do Ministério POblico e o beneficiário de
pensao por morte de ex-servidor do Ministério PUbhco farão jus a ate cinco
abonos pecuniários retroativos aos meses de julho a novembro de 2000.

§ 10 - 0 abono de que trata o "caput" terá o valor unitário correspondente a
10% (dez por cento) do vencimento básico que integra a remuneraçäo do
servidor, Os proventos ou ô estipéndlo de pensão, conforme a caso, incidente
sobre a vencimento básico efetivamente percebido- pelo servidor ou
pension ista nos theses de julho a novembro de 2000.

§ 2° lncidião sobre o abonö de que trata o "caput" deste artigo as
contriouiçöes de que tratarn a Lei n° 13.441, de 5 dejaneiro de 2000, e a art.
24 aa Lei n° 9.380, de 18 dé dezembro de 1986, alteradopelo art. 3° da Lei
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n° 13.455, de 12 dejaneiro de 2000.

§ 3° - 0 abono de que trata a "caput" não incidirã sabre a remuneração do
décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias, dos adicionais por
tempo de serviço ou de gratificação e dos adicionais ou vantagens
pecuniárias de qualquer natureza percebidas pelo servidor ou pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decarrentes da execução desta lei, fica a
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de
R$1.010.000,00 (urn milhão e dez mil reais), observado a disposto no art. 43,
§ 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reunioes, de novembro de 2000.
AntOnio Andrade
Justificação: 0 presente substitutivo tern par finalidade prornover a reajuste

dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministéria Püblico, dentro das
possibilidades abertas pela legislaçao em vigor.

0 reajuste concedido passarã a vigorar samente a partir de dezernbro, mas
a servidor terá direito a urn abona referente aos meses de julho a novernbro,
coma forma de atenuar a defasagem de seus vencimentos, sem reajuste ha
rnais de cinco anos.

Adernais, esse substitutivo visa conferir aos servidores do Ministério
POblico a mesmo tratarnento dispensados aos do Poder Executivo,
reivindicado também pelo Tribunal de Justiça e pela Assernbléia Legislativa,
em projetos que se encontram em tramitaçäo nesta Casa.

o indice de 10% decorre de praposta apresentada em canjunto par
representantes das areas técnicas da Assembléia Legislativa, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justica Militar, do Tribunal de
Justiça e do Ministério Püblico.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foi
apresentado ao projeta urn substitutivo do Deputado AntOnio Andrade, que
recebeu a n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regirnento Interno, a
Presidência encarninha a projeto e a substitutivo a Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeta de Lei n° 1.240/2000, da Mesa da
Assernbléia, que reajusta as vencirnentos dos servidores ativos e inativos da
Assernbléia Legislativa do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Mesa da Assembléia opina par sua
aprovação. A Comissãa de Fiscalizacao Financeira opina par sua apravação
corn a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussãa, a projeta.

Questãa de Ordem
0 Deputada Alencar da Silveira JUnior - Faco urn apelo ao riobre Deputado

PU
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Ragerio Carreia. Como ternos de manter a "quorum", solicito que
ceixemos para fazer a declaraçao de voto apos a aprovação do projeto. Os
servidores deixaram seus afazeres e estão aqui, cansados. E a que peço a V.
Exa., neste momenta.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Rogerio Correa.
o Deputado Rogerlo Carreia* - Sr. Presidente, serei breve. Esclareço ao

Deputado Alencar da Silveira Junior que, coma existe urn substitutivo, a
prajeta, para ser votado, deve valtar a Carnissão de Fiscalizaçao; certamente,
nôs a apravaremos e farernos a votaçao hoje. Para isso, e necessário que
tenharnos clareza do que iremos votar. Existe urn consenso muito bern
"casturado" peta Mesa da Assembléia corn relação a esse prajeto e aos
prajetas do Poder Judiciãrio e do Ministério PUblico, que faz justiça aos
servidores, concedendo reajuste apos seis anas. E mais do que justa. Par
issa, ternas a certeza de que a Assernbléia Legislativa, par unanimidade,
apravarã esses prajetos.

Ocupa a tribuna, atendendo a urn pedido que me foi feito pelas prôprios
funcianárias desta Assernbléia LegislatWa. Cancordararn corn todo esse
pracessa de concessãa do abona de 10%, que será incarparado
pasteriarmente, coma fruto de urn acorda, tornanda-se, assim, urn reajuste.
No entanta, pediram que se estabelecesse - e acatei isso sob a forma de
emenda - urn teta salarial na Assernbiéia Legislativa, ou seja, que
apravássernas esses 10% de reajuste ate a limite de quern ganha
R$12.300,00.

Para quem ganha urn salãria superior a R$12.300,00, que esses 10% não
fossem validadas no reajuste. Essa situacao me foi colocada par tadas as
entidades representativas dos funcionãrias da Assembléia Legislativa. Nessa
fase de discussão, nãa paderia deixar de transrnitir essa solicitaçao feita
pelas prOprios funcianários e fazer a pedida em name de todos eles e de
tadas as entidades representativas, para que apravernos a prajeta e a
ernenda corn a estabelecirnento desse teta salarial. Muito abrigada.

* - Sern revisão da aràdar.
O Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Sávia Souza Cruz.
O Deputado Sãvio Sauza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, ocupo a

tribuna para levantar uma discussão que acabei fazendo par mela da
apresentação de urn substitutivo aa prajeto de reajuste especificarnente do
Pader Legislativa.

Na verdade, ao longa dos anos, a serviça pUbUOo- veia acumulando
distarçOessaIariais em razäa de regrarnentos abjetivarnente canstituidas
para beneficiar A au B, as farnosäs ernendas au dispositivos que tern cédula
de identidade au CPF, e par f6rç da açäo deletéria na organização das
pIanos de carreira que a processo inflacionário dé tantas anas acabou

conduzinda.
Em razãa disso, apresentei urn substitutiva que busca utilizar a mesma

impacto global, a rnesma repercussão financeira nos cofres do Pader
Legislativa, rnas utiliza esses recursos para dar reajustes mais generasos,
mais relevantes, rnais representativas aos servidores que mais precisarn,
especialmente aas que menos ganham. Nãa e aceitével, nãa se pade
conviver corn uma diferença entre as rnaiares e as menares salãrios que
rondarn a Estado em tarna de indecentes e imarais 200 vezes. Não é
razaãvel que urn servidor ganhe, em urn rnês, aquilo que outra vai levar 18
anos. para ganhar. 0 reajuste linear perpetua essas distarcOes. 0 indice
Unica faz corn que quem ganha R$500,00 passe a R$550,00; quern ganha
R$40.000,00 passe a R$44.000,00.

Partanta, a que prapornos é a utilização daquila que é a capacidde do
Tesoura de ainda aurnentar a falha do Pader Legislativa para reduzir essas
diferenças. E a momenta é agara. Nãa tenhamas ilusOes. Levou-se cinca ou
seis anas para se falar em reajuste. Nãa podernos, em name de urn
açadamenta, neste momenta, abrir mao desse princIpio e da possibilidade de
começar agora a carrigir essas distarçoes e enfrentar esses prablernas. E
precisa ter coragem para colocar a dedo nessa ferida. Acredito que a
Assembléia Legislativa, que as Deputadas tenham essa caragem e,
sobretuda, esse camprarnissa cam a serviça publico estadual, cam a
funcionalismo desta Casa e corn a prestacao de serviços de qualidade,
compativeis corn urn sistema de rernuneraçãa justa e que privilegie aqueles
que ganharn menos. Apresentei esse substitutiva sem a pretensão de ter
dada a essa idéia do reajuste escalonado urn formata definitiva au acabada.
O que fiz, e isso está expressa na justificativa do prajeta, foi levantar essa
discussäo, que me parecia inadiàvel.

Nãa padernos mais canviver cam essas distorçoes no serviça publico
estadual. Partanto, coma esse assunta retornará a Casa, em 2° turna, ainda
será levado a cansideracaa dos Deputadas nas camissOes, quero apresentar,
desde já, a rninha mais absoluta canvicçãa de que nâa paderemas transigir
em processar urn reajuste escalanado, danda reajustes mais generosas a
quem ganha rnenos, sem que issa aumente a impacta global da falha. E essa
a cansideração que queria fazer. Canceda aparte aa Deputado AntOnio
Carlos Andrada.

o Deputado AntOnio Carlas Andrada (em aparte) - Agradeça a aparte
concedida par V. Exa. e gastaria de dizer que campartilha corn a
preacupaçaa, que bern apresentau, corn relaçaa as distarcoes e a distãncia
entre as pequenas e grandes salários existentes na Estada. Obviamente,
quanda se discute reajuste, é a momenta de se tentar carrigir essas
distorçOes. Näa ha autro , momenta a nãa ser esse. Mas gastaria de a'ançar
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mais. Gostaria de ser mais ousado. A economia que o Tesouro vai fazer
ao não dar aurnento para quem estã acima do teto deveria ser incorporada
ao salário dos pequenos, porque a distorção seria corrigida mais rápido.
Como é so o Legislativo que está fazendo isso, em vez de dar 10% - corno
está economizando acima dos R$12.000,00 -, dana 15%, 16%, 17%, 18%.
Entendo que esse seria o melhor caminho, o mais râpido para alcançar o
objetivo de V. Exa. e do prOprio Governo.

0 Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço a aparte. Tenho absoluta
concordãncia corn ele. Alérn do teto apresentado pelo Deputado Rogerio
Correia, a que já me declaro favorével, o substitutivo que apresentel,
Deputado, ja traz essa lOgica. Traz, por exemplo, que o reajuste para quem
ganha ate R$1.000,00 é de 20%; so que, para fazer esse reajuste
escalonado de 20% para quem ganha R$1.000,00 e, se não me engano, de
15% para quem ganha R$2.000,00, R$2.500,00, concedemos a quem ganha
mais de R$6.000,00, nos termos do substitutivo que propusemos, urn
reajuste menor que 10%, decrescente a medida que cresce a salãrio. E,
abaixo de R$6.000,00, urn reajuste crescente a medida que decresce o
salãrio, acima de 10%. E claro que, corn a adoçao de urn teto para incidência
dos reajustes - nao havia essa previsão em rneu substitutivo -, incorporando
essa sugestão a que sou favorével, e possivel melhorar aquela tabela, corn a
rnesma repercussao financeira. Portanto, o aparte de V. Exa. e muito
oportuno e pode servir, ainda, para que, nas comissöes, se aperfeicoe essa
idéia do reajuste diferenciado, a ela incorporando-se urn teto e, pela adocao
desse teto, possibilitando que essa gradação abaixo de R$6.000,00 seja
ainda rnais representativa e mais generosa, como convém a dignidade do
servico pUblico nesta Casa.

Gostaria de frisar que, quando estive na Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administraçao, pude perceber que a diferenca entre a rnenor e a
maior salário em Minas Gerais, no serviço pUblico, estã em tomb de
indecente injustificadàs, imorais 200 vezes. Quero insistir nisso. Nada
explica qie urn servidor püblico possa ganhar num rnés o que outro eva 18
anos para ganhar. Se insistirrnasna tese do reajuste linear, o que estarernos
fazendo é perpetuar uma injustiça corn a qual ja nao e mais possivel
conviver. Portanto, deixo aqui este apelo aos Deputados, em que pese a
todos os compromissos deste momenta de apreciacäo do orcamento, de
reforma administrativa, de composiçOes politicas nas Prefeituras renovadas:
que, apesar de tudo isso, encontrem nas suàs agendas urn tempo suficiente
para analisar isso e dar ao funcionalisrno publico estadual sobretudo ao
funcionalismo do Poder Legislativo uma chance que não e rnais adiavel de
começar a atacar as terrIveis distàrçoes salariais que estão sendo
perpetuadas ho serviço pUblico estaduAFâdéo a dofnreensao détodos,
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inclusive das galerias. E claro que se cria urn clima de expectativa, rnas
esse clima, que compartilho, não pode ser rnotivador para que percarnos a
chance de corrigir essas distorçoes que ja ferem de morte a dignidade do
servidor püblico estadual. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
- Vém a Mesa:

SUBSTITUTIVOS AD PROJETO DE LEI N° 1.240/2000
SUBSTITUTIVON°1

lnstitui Parcela RernuneratOria Especial - PRE -, a tItulo de abono, para as
servidores dos quadros de pessoal da Assembléia Legislativa.

A Assernbléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os servidores ativo e inativo da Assernbléia Legislativa fare jus a

percepcão de Parcela RernuneratOria Especial - PRE -, variável e
diferenciada, devida a titulo de abono, a partir de 10 de julho de 2000.

§ 10 - 0 valor da Parcela RemuneratOria Especial - PRE - corresponderá a
sorna dos resultados da aplicação dos indices de correcão especificados no
Anexo I sabre as parcelas da remuneração definidas no rnesmo anexo.

Art. 2° - A Parcela RemuneratOria Especial - PRE - institulda pelo art. 10

desta lei fica incorporada ao vencirnento do servidor ativo ou inativo da
Assernbléia Legislativa, a partir de 10 de janeiro de 2001, apos a que se
extingue.

§ 10 - 0 disposto no "caput" deste artigo irnplicará a posicionamento do
servidor no padrão de seu cargo, cujo valor esteja mais prOximo da soma da
citada parcela corn o padrão em que se encontre posicionado, não
implicando aurnento da remuneração total percebida na data de seu
posicionamento.

§ 2 ° - Se a valor resultante da sorna for superior ao do simbolo do
vencirnento de seu posicionarnento, a servidor perceberá a diferenca a titulo
de vantagem pessoal.

§ 30 - 0 posicionarnento decorrente do disposto no 'caput' näo impedirá a
desenvolvirnento do servidor na carreira, desde que não seja ultrapassado a
ültimo padrao do cargo par ele ocupado.

§ 4° - Caso a sorna de que trata este artigo corresponda a padrão nãa
incluido na amplitude do cargo efetivo do servidor, a incorporaçao da Parcela
RernuneratOria Especial corresponderá a diferença entre as valores da soma
e do ültimo padräo do cargo no qual ficará posicionada, sabre a qual serâ
percentualmente calculada.

Art. 300 beneficio estabelecido pelo art. 12 da Resoluçäo n o 5.115, de 29
de maia de 1992, fica reajustada em 10%.

Art. 4°— Para atender as despesas decorrentes da execucao desta lei, fica
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o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de
R$10.606.000,00 (dez milhOes seiscentos e seis mU reais), observado c
disposto no art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 26 de outubro de 2000.
Sávio Souza Cruz

Anexo I
(de quetrata o art. 1° da Lei de 2000)

* - 0 quadro referente a este Anexo foi publicado na ediçao do "Diário do
Legislativo" de 10.11.00.

Justificaçao: Já não é novidade a enorme discrepância de remuneração
que, ao longo do tempo, vem se cristalizando no serviço pUblico estadual. A
diferença entre a major e a menor remuneração no Estado chegou a incrivel
proporção de 1/200. Reduzir tais diferenças é fundamental e atende aos
principios de isonomia e equidade que recomendam tratar desigualmente Os
desiguais. 	 -.

o reajuste que ora proponho, sem ter a pretensão de constituir-se em
fOrmula pronta e acabada, representa contribuiçao a discussão salarial, que,
mais do que nunca, e agora absolutamente oportuna e inadiável.

Adotada a fOrmula que proponho, nenhum servidor do Legislativo deixará
de ter aumento. Contudo, todos aqueles cuja remuneraçao é inferior a
R$6.000,00 - a grande rnaioria dos servidores da Casa - é superior aos 10%
coristhntes na propôata inibial, em indices crescentes para as menores
remuneraçOes.

Para viabilizar esse principio de conceder indices mais generosos aos que
mais necessitam, aqueles servidores cuja rernuneraçao supera os
R$6.000,00 teriam reajustes inferiores aos 10% da proposta inicial, em Indice
decrescente corn relaçao ao aumento da remuneraçäo, corno forma de não
se alterar substancialrnente o impacto global do reajuste.

SUBSTITUTIVO N° 2
Reajusta os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dã outras providéncias.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Indice bãsico da tabela de escalonamento vertical de

véncimentos dos servidores ativos e inativos da Assembléia Legislativa,
iñstituIda pela Resoluçao n° 5.090, de 17 de dezembrode 1990, e alterada
pelo art. 18 da Resoluçao n° 5.134, de 10 de seternbro de 1993, fica
reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1° de dezembro de 2000,
passando a ter o valor de R$ 233,90 (duzentos e trinta e trés reais e noventa
centavos). 	 ........... 	 . 	 ., 	 . 	 . 	 . 	 -
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Art. 2° - 0 servidor ativo e inativo da Assernbléia Legislativa e o

beneficiário de pensão por morte de ex-servidor da Assembléia farão jus a
ate cinco abonos pecuniãrios retroativos aos rneses de juiho a novembro de
2000.

§ 1° - 0 abono de que trata o "caput" terã o valor unitário correspondente a
10% (dez por cento) do vencimento básico que integra a rernuneração do
servidor, os proventos ou o estipêndio de pensão, conforme o caso, incidente
sobre o vencimento básico efetivamente percebido pelo servidor ou
pensionista nos rneses de julho a novembro de 2000.

§ 2° - lncidirão sobre o abono de que trata o "caput" as contribuiçoes de
que tratarn a Lei n° 13.441, de 5 de janeiro de 2000; o art. 24 da Lei n° 9.380,
de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da Lei n° 13.455, de 12 de
janeiro de 2000, e o art. 5° da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999,
observado o disposto no art. 8° da Lei Complementar n° 52, de 25 de janeiro
de 1999.

§ 30 - 0 abono de que trata o "caput" nao incidirá sobre a remuneração do
décimoterceiro salário, do terco constitucional de férias, dos adicionais por
tempo de serviço ou de gratificaçäo, adicional ou vantagem pecuniãria de
qualquer natureza percebida pelo servidor ou pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decorrentes da execuçäo desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplernentar ate o valor de
R$7.500.000 (sete rnilhOes e quinhentos mu reais), observado o disposto no
art. 43, § 1°, da Lei Federal n°4.320, de 17 de marco de 1964.

Art.. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. .5° - Revogarn-se a disposicoes em contrãrio.
Sala das ReuniOes, 5 de novembro de 2000.
AntOnio Andrade
Justificacao: 0 Substitutivo n o 2 tern por finalidade prornover o reajuste dos

vencirnentos e proventos dos servidores da Assembléia Legislativa dentro
das possibilidades permitidas pela legislaçao em vigor.

o reajuste concedido passará a vigorar somente a partir de dezembro,
o servidor terá direito a urn abono referente aos meses de julho a novembro,
como forrna de atenuar a defasagem de seus vencirnentos, sem reajuste h
mais de cinco anos.

Ademais, este substitutivo visa conferir aos servidores do Legislativo o
mesmo tratamento dispenados aos do Poder Executivo, reivindicado
também pelo Tribunal de Justica e pelo Ministério Püblico do Estado em
projetos que se encontram em trarnitaçao nesta Casa.

o indice de 10% decorre de proposta apresentada em conjunto por
representantes das areas técnicas do Ministério Püblico, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de
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Justica e desta Assembléia Legislativa.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
forarn apresentados ao projeto dois substitutivos, urn do Deputado Sãvio
Souza Cruz, que recebeu o n° 1, e outro do Deputado AntOnio Andrade, que
recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a
Presidëncia encaminha os substitutivos corn o projeto a Cornissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, para parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 890/2000, do Deputado Gil
Pereira, que dispOe sobre .a criação do Projeto Mutirâo Universitãrio no
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educaçao opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Nos termos do § 2° do art. 279 do Regimento Interno, o Substitutivo n° 2 terá
preferência na votaçäo. Em votação, o Substitutivo n° 2, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovação do Substitutivo n° 2, fica
prejudicado o Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei n° 890/2000 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de
Justiça, para Os fins do § 2° do art. 185 do Regimento nterno, e a Comissão
de Educaçao.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 955/2000, do Deputado José
Milton, que obriga os laboratOrios a notificar Os medicos de pacientes do SUS
sobre o resultado de exames que comprovem doenças com risco de vida
para o paciente. A Comissäo de Justiça conclul pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. As ComissOes de Saüde e
de Fiscalizaçao Financeira opinarn por sua aprovação corn as Emendas n°s 1
a 3, da Comissão de Justiça. Em discussao, o projeto. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o projeto, salvo ernendas. Os
Deputhdos que o aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votacão, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovarn permaneçam como se encontram.
(- Pausa.)Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei
n° 955/2000 corn asEmendas n°s 1 a 3. A Comisão de SaUde.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 615/99, do Deputado Gil
Pereira, que institui a obrigatoriedade de realizaçao de eames de prevenção
do cancer de prôstata nos hospitais e centros de saUde da rede pUblica
estadüàl, bern como nos subvencionados pelo Estado. A Comissão de SaUde
opina pèla aprovaçao do projeto na forma do vericido em 10 turno. Em

rdiscussão o projeto. Näo ha orado?es inscritos. Encerra-se a discussäo. Em

votação, a projeto. Os Deputados que a aprovarn permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se a projeto.

Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 846/2000, do Tribunal de
Contas do Estado, que altera a Piano de Carreira dos Servidores do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias. A Comissão
de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do §
2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidéncia designa relator o
Deputádo AntOnio Andrade e pergunta se ele esté em condiçOes de ernitir a
seu parecer ou se farã uso do prazo regimental.

O Deputado AntOnio Andrade - Sr. Presidente, este é a rneu parecer:
PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 846/2000

Relatôrio
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, a prajeto em

tela altera a piano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

No primeira turno, foi aprovado corn as Ernendas n°s 2 e 11, da Comissäo
de Administraçao Ptblica, e as subemendas que receberam o n° 1 as
Emendas n°s 4, 6 e 8.

A Presidéncia da Casa, corn fundamento no art.141 do Regimento Interno,
inciuiu a projeto na ordem do dia, em virtude de ter-se esgotado a prazo para
exarne da proposiçãa em 2° turno, pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentaria.

Analisaremos a projeto conforme as ditames regirnentais. Em anexo,
apresentarnos a redaçao do vencido no 1° turno, que é parte deste parecer.

Fundarnentaçao
A proposição em tela abjetiva alterar a piano de carreira dos servidores

efetivos do Tribunal de Contas do Estado, estabelecer nova correspondéncia
entre Os padrOes de vencirnento e incorporar vantagens e gratificacoes.

O impacto financeiro da incarporação a Tabela de Vencimentos (Anexo IV)
e a Tabela de Escalonamenta (Anexo V) de vantagens e gratificaçOes
cancedidas aos servidores, particularmente a gratificaçao estabelecida na
Resoluçao n° 11/96, de 25/9/96 (sétirna hora), estendida pelo projeto aos
inativos e cornissionadas, e de 21,06% na foiha daquela Carte, atinginda a
cifra de R$7.788 636,00 na Despesa corn Inativos em 12 rneses e
R$4.466.988,00 na Despesa corn Comissionados.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado informou-nas que as dados
do Orçamento para Pessoal "contemplarão integralmente" esse impacto. Mas
devemos alertá-b quanta aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que estabelece a Indice de 0,75% para a relaçaa Despesa Total corn Pessoal
do TCMG e Receita Corrente LIquida de MG. Deve-se lernbrar que esse
indice,pelos dados do orçamento daquele Tribunal em 2000, excedé a limite
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prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Visando assegurar aos servidores do Tribunal o mesmo tratamento dado
aos servidores dos demais Poderes, este relator apresenta a Emenda n° 1,
fazendo retroagirem os efeitos da lei a 10 de julho de 2000.

Conclusão
Feitas essas consideraçoes, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

846/2000 na forma do vencido no 10 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDAN°1
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo Os

efeitos dos Anexos IV eVa l°de julho de 2000.".
Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 846/2000

Altera o piano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

Art. 1° - 0 Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares
da Secretaria do Tribunal de Contas passa a ser o constante no Quadro A do
Anexo I e no Anexo II desta lei, corn a composiçao numérica neles indicadas.

§ 1°- 0 Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado, composto pelos servidores abrangidos pelas
Leis n°slO.470, de 15 de abril de 1991, e 11.816, de 26 de janeiro de 1996, é
o constante no Quadro B do Anexo I- e no Anexo Ill desta lei, corn a
composiçao numérica neles indicada.

§ 2° - A correspondéncia entre Os padrOes de vencirnento dos cargos da
sisternãtica anterior e os resultantes desta lei é a constante no Anexo IV.

Art. 2° - As carreiras constituldas em classes na forma dos Anexos II e Ill
desta lei são compostas dos cargos de Agente do Tribunal de Contas, Oficial
do Tribunal de Contas e Técnico do Tribunal de Contas do Quadro de
Prbvinento Efetivo e do Quadro Suplementar. dos Servicos Auxiliares do
Tribuna!de Contas.

Art. 3° -' Carreira, para efeitos desta lei, e o conjunto de classes, inicial e
subseqUentes' de um mesmo cargo, observadas as respectivas
especialidades.

Paragrafoünico - Classes, para efeitos desta lei, são os agrupamentos de
pad roes, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, corn os seus inicios e finais
espectficados nos Anexos II e Ill desta lei

Art. 4° - A especialidade •do argo e identificada pela su denomirtação
corplementar nos termos do Anexo I desta lei

Art 5° 0 ingresso em cargos constantes no quadro de serv!dores efetivos
do Tribunal de Contas do Estado dar-se-á na classe no padrao iniciáis das
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carreiras, mediante previa aprovação em concurso pUblico de provas ou
de provas e titulos.

Art. 6° - 0 desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em exercIcio do
cargo far-se-a por progressão e promoçao horizontal, vertical e por
merecimento, condicionada a avaliaçao de desempenho, cumpridas as
exigéncias legais e aquelas estabelecidas em resoluçao do Tribunal de
Contas do Estado.

§ 1° - Progressao é a passagem do servidor ao padrão seguinte, dentro da
mesma ciasse, a cada periodo de trezentos e sessenta e cinco dias dias de
efetivo exercicio no Tribunal de Contas do Estado, condicionada a avaliaçao
de desempenho no cumprimento das atribuicaes do cargo.

I - Para obter a progressão o servidor deverá cumprir, ainda, Os seguintes
requisitos:

a) exercicio em cargo de carreira do Quadro de Pessoal a que pertencer,
durante os 365 dias;

b) não ter sofrido, durante o periodo a que se refere a alinea anterior,
puniçao de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento;

c) não ter mais de trés faltas não justificadas.
§ 2° -.Promoçao horizontal é a obtençao de dois padröes de vencimento

pelo servidor a cada intersticio de setecentos e trinta dias de efetivo exercicio
na classe inicial da carreira e de mil e noventa e cinco dias nas classes
subsequentes, mediante avaliaçao de eficiência no desempenho das
atribuiçOes de seu cargo.

§ 3° - Promoçao vertical é a passagem do servidor a classe subseqUente
na carreira, rnediante avaliação de capacitação profissional, condicionada a
exigencia de vagas, observados Os seguintes posicionamentos:

a) A partir do TC-24 da classe E para D, do TC-32 da Classe D para C e do
TC-34 da Classe C para B, para os cargos de Agente do Tribunal de Contas;

b) A partir do TC-38 da classe D para C e do TC-47 da ciasse C para B,
para os cargos de Oficial do Tribunal de Contas;

c) A partir do TC-52 da classe C para B, para os cargos de Técnico do
Tribunal de Contas.

- A promoçao vertical será efetuada apos o levantamento das vagas
existentes em 30 de junho do ano de sua realização.

II - 0 posicionamento no novo padrão da classe subsequente dar-se-á ate
31 de dezembro do ano da realizaçao do respectivo processo classificatôrio.

Ill - A publicação do edital do processo classificatOrio para o preenchimento
das vagas destinadas a promoção vertical será efetuada sempré no mês de
agosto da cada ano.

§ 4° - A promoção por merecimento e o posicionamento do servidorefétivo
em padrão de vencimento correspondente na Classe A, cumpridas as
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exigéncias da Lei n° 9.532, de 1987.

§ 50 - Os intersticios temporais niericionados neste artigo iniciam-se na
data do posicionamento nas respectivas classes.

Art. 7° - 0 posicionamento do servidor efetivo em padrao de vencimento
constante na Classe A e privativo dos detentores de titulo declaratorio de
apostila de direito, obtido nos termos da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de
1987.

Paragrafo Ornco - 0 posicionarnento na Classe A nos termos deste atigo
dar-se-á em padräo correspondente ao da apostila de direito.

Art. 8° - 0 cargo de Diretor-Geral, criado pelo art. 9° da Lei n° 9.768, de 31
de maio de 1989, será provido exciusivarnente por ocupante de cargo efetivo
pertencente ao Quadro Especifico dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas. 	 1

Art. 9° - A tabeta de vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de
Contas e composta de padroes escalonados verticalmente, segundo os
indices constantes no Anexo V desta iei. - -

§ 10 - Fica assegurado aos servidores aposentados no final de carreira na
sistemãtica antenor o padrão final da classe inicial do seu cargo, nos termos
da nova sistemática, aplicando-se a proporcionalidade, para efeito de
posicionamento, aos demais servidores inativos.

§ 2° - Corn a aplicacâo desta lei, nenhum servidor, ativo ou inativo,
perceberã remuneraçao superior ao fixado no art. 3° da Lei n° 10.292, de
2/10/90.

§ 3° - 0 servidor ativo ou inativo cuja situaçao funcional não se enquadrar
no disposto no paragrafo anterior ficarã impedido de perceber qualquer
acréscimo na sua remuneração, inclusive aqueles de caráter pessoal, ate que
estejam atendidas as condiçOes estabetecidas pela referida lei.

§ 4° - Corn a fixaçao dos valores dos padröes de vencimentos referidos
neste artigo, ficarn incorporadas, consoante o disposto na Lei n° 12.993,de
30 dejuiho de 1998, as seguintes vantagens:

I - Gratificaçao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria criada pelo art.
5° da Lel n° 10.292, de 2 de outubro de 1990, e alterada pela alinea b" do §
1° do art. 1° da Lei n° 11.816, de 26 de jéneiro de 1995, e pelo inciso Ill do §
3° do art. 1° da Lel n° 12.974, de 28de jutho de 1998;

II - Gratificaçao especial criad pelo art. 2° da Lei n° 9.404, de 11 de maio
de 1987, modificada pela atiné"c" do § 1° do rt. 10 daLei n° 11.816, de 26
dejàneiro de 1995, e pelo § 2°do art.H0 da Lei n° 12.974, de28 de jutho de
1998;

Ill -Os reajustes quadririestrais e as antêcipaçOes bimestràis'concedidos
aos servidores do Tribunal de Contas db Estado; bern como a diferença de
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,'encimento resultante de residuos salariais do piano de carreiras
decorrente do disposto nas Leis n°s 11.115, de 16/6/93, e 11.349, de
27/12/93;

IV - Gratificaçao por Tempo Integral, atribuida aos ocupantes do cargo de
Agente de Transporte e Vigiiancia, nos termos do art. 16 da Lel n° 10.858, de
5/8/92.

§ 5° - Fica extinta a gratificaçao instituida pelo art. 9° da Lei n° 10.858, de 5
de agosto de 1992, constituindo-se vantagem pessoal aquela jã adquirida ate
a data do inicio da vigencia desta lel.

Art. 10 - Continuam em vigor o art. 13 e seus incisos, o art. 17 e seu
paragrafo Unico e o parágrafo Unico do art. 18 da Lei n° 12.974, de 28 de
juiho de 1998.

Art. 11 - E vedada a cessão ou disposiçao para outro Orgao, corn Onus para
o Tribunal de Contas, de servidores ocupantes de cargo do Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares de sua Secretaria.

Parágrafo Unico - Excetuam-se os casos de convocaçäo por imposicão
legal.

Art. 12 - As despesas necessãrias a execução desta lei correrão por conta
dos créditos orçamentarios consignados ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacao.
Art. 14 - : Revogam-se as disposiçoes em contrãrio, em especial os arts. 4° a

10 da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998.
* - 0 s quadros dos Anexos I a III foram publicados na ediçao do "Diário do

Legistativo" de 10.11.00.
Anexo IV

(a que se refere o paragrafo Unico do
art. 1° da Lei n°, de de de 2000)

- 	 * - 0 quadro referente a este anexo
fol pubticado na ediçao do 'Diário do
Legislativo" de 10.11.00.

AnexoV
(a que se refere o art. 8°

da Lei n°, de de de 2000)
* - A tabeia deste Anexo foi publicada na ediçao do "Diãrio do Legisiativo"

de 10.11.00.
0 Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
VOtacao, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam perrnanecam borno
se encontràm. (-Pausa.) Aprovada. Está,:portanto, aprovado, em 2° turno, 0
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Projeto de Lei n° 846/2000 na forma do vencido em 1° turno, corn a
E,menda O 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.044/2000, do Deputado
Paulo Piau, que altera o art. 1° da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispöe
sobre as licitaçoes e contratos da administracao centralizada e autárquica do
Estado e dá outras providèncias. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vérn a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.044/2000

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § 3°:
Art. 1°- .................................................
" 3° - A garantia de participacão introduzida no parágrafo anterior não se

aplicará as denominadas cooperativas de trabaiho ou de prestacao de
serviços que possam implicar no fornecirnento de mão-de-obra a terceiros
contratantes.".

Sala das ReuniOes, de de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Primeiramente, cornungando corn a posição externada pelo

egréglo Tribunal de Contas, cuja decisão normativa decorreu de consulta
forrnulada pela AMBEL e que jã é do conhecimento de todos os Deputados
desta Casa, temos que a prestação de servicos a terceiros, mediante o
fornecimento de mão-de-obra, é atividade incompativel corn os objetivos do
cooperativfsmo. Afinal, a lei que regula o instituto é clara ao lirnitar suas
finalidades a mUtua colaboraçao. Portanto, não se pode cogitar de prestação
de servicos a terceiros estranhos a prôpria sociedade. Isso equivale a uma
distorção da idéia original institucionalmente consagrada pelo estatuto
próprio. Por outro lado, o que se registra, no mornento, e uma proliferação de
falsas cooperativas de trabalho: destinadas, por via de regra, a promocão de
fraudes, em prejuizo de trabaihadores: Segundo palavras do eminente
Ministro Almir Pazzianotto, Vice-Presidente do Superior Tribunal do Trabalho,
posicão defendida pelo próprio Ministério do Trabaiho e Emprego, 95% das
cooperativas de trabalho são coristituldas corn o Unico objetivo de suprimir
garantias assegurads pela Consolidação das Leis do 'Trabalho: 0 dito
cooperado, que, na verdade, e mero empregado, .percebe remuneracao rnuito
inferior aos pisos salariais fixàdos para6s trabalhadoresda mesmá cateoria,
além de náo ter direito a ihOmeros oütros beneficios proprios dos
emn'egadOs convencionais, taiscomo fundo de garantia, gratificação natalina

C. e ferba recisôrias, näo bbstante tràtar-se dé verdadeiro contrato de trabàlho,
uma vez que ha os requisitoslegaisd subordinaçao, da rião eventualidade e
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da remuneração. Assim, não é preciso haver muito esforço para se
concluir que esse instituto, infelizmente, vern sendo utilizado para a
prornocão de fraudes trabaihistas, em detrimento da classe obreira. Ha de se
registrar que, em tese, nada ternos contra o instituto. Contudo, entendemos
que a denominada cooperativa de trabaiho não pode atuar na prestacao de
servicos a terceiros, mormente a entidades da administraçao pUblica, seja
pelas lirnitaçoes irnpostas pela legislaçao original, seja pelo flagrante
desvirtuamento de suas finalidades.

Não se pode perder de vista que urna sociedade cooperativa tern urn
privilegiado tratamento no que tange aos aspectos fiscais. Destarte, admitir
sua participaçao em procedimentos licitatôrios equivale a total frustracão do
princlpio constitucional da isonomia. Considerados todos os custos que
recaern sobre a formaçao de preco dos serviços, uma cooperativa estara
sempre em condiçaes claramente vantajosa em relação a uma empresa
concorrente, ate porque tais incentivos Ihes foram conferidos pelo poder
pUblico, que, por sua vez, jamais cogitou em Ihe assegurar 0 direito a
participação em licitaçoes, pois, caso contrário, nao Ihe teria dado tratamento
institucional diverso.

0 projeto de el do nobre Deputado Paulo Piau, caso seja aprovado por
esta Casa, permitira a concorrência entre os desiguais, ou seja, será
institucionalizada a possibilidade de competição entre instituiçOes que
merecern tratarnento governarnental inteiramente diverso. Dal a clara
infringencia ao principio constitucional da igualdade, como ja foi destacado
pelo ilustre Prof. Paulo Neves de Carvalho, em parecer ja encaminhado a
esta Casa: por ocasião da tramitação do Projeto de Lei n° 1.543/97.
Outrossim, isto ocorrerá sem nenhum beneficio direto para 0 contratante ou
os trabaihadores. A administraçao contratante estará sujeita a
responsabjljdade subsidiãria nas hipôteses de inadimplemento das
obrigaçoes trabalhistas, o que vern sendo, ordinariamente, determinado pela
Justiça do Trabaiho em todo o Pals. 0 falso cooperado, por seu turno, em
vez de ser contratado por uma empresa que lhe garanta os direitos, estará
sujeito a urna associacão precaria e a subtração dos mais elernentares
beneficios consagrados pela CLT, sem que disso resulte implernento de
novos postos de trabaiho ou vantagens sociais.

EMENDAN°2
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte paragrafo:
Art. 10

§ .... - A garantia de participação introduzida no paragrafo anterior não se1!  aplica as denorninadas cooperativas de prestacao de serviço que possam
lmpljcar no fornecirnento de mão-de-obra a terceiros contratantes.".

Sala das Reuniães, 24 de agosto de 2000.
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Miguel Martini
EMENDAN°3

Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 1°, constante do art. 10 do vencido em
1°turno do projeto de Iei em epigrafe:

Art. 10

Art. 1°- .......
§ 30 - As cooperativas de trabalho deverão comprovar, na fase de

habilitação, mediante declaraçao, o cumprimento dos incisos III, IV, V, VIII,
IX, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXVI, constantes do art. 70 da
Constituiçâo Federal, na formá de fundos, agregados ao seu pro-labore ou
beneficios similares, de acordo corn decisäo da assernbléia geral de cada
cooperativa.

Sala das ReuniOes, de de 2000.
Ivo José
Justificação: Esta ernenda visa a distinguir as cooperativas de prestação de

servicos qué efetivamente se revestem do espirito cooperativista daquelas
que unicamente camuflam urn contrato informal de trabalho, intermediandà a
mão-de-obra de empregados nao registrados, aos quais os tomadores de
servicos ficam devendo os mais infimos direitos trabalhistas. 0 objetivo
dessas autênticas Iocadoras de mão-de-obra limita-se a participar de
Iicitacoes de forma privilegiada.

Ressalte-se que as verdadeiras cooperativas efetivamente garantem, hoje,
direitos a seus cooperados, a semelhanca da Iegislacäo trabalhista tais como
décima-terceira remuneracao, na forma de dividendos e participacao nos
lucros, jornada semanal rnáxirna de 44 horas, licenca-maternidade e
paternidade sern interrupção da percepçào da remuneração, entre outros.

Assim sendo, nosso objetivo e garantir que as auténticas cooperativas de
serviços participern das Iicitaçoes püblicas, em igualdade de condicOes cOrn
os demais competidores, semque a ausência de encargos as privilegie, em
detrirñento do principio da igualdade éntre os licitantes.

0 Sr. Presidente - No decorrer da discussào, foram apresentadas ao
projeto emendas dos Deputados Elaine Matozinhos, Miguel Martini e Ivo
José, as quais receberam as n°s 1 a 3, respectivarnente. Nos termos do § 40
do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia encaminha o projeto e as
emendas a Comissão de Administraçao Püblica, para parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado
Alberto Bejani, que dispoe sobre a distribuiçào da prceIa da receita da
aftecadacão do ICMS pertencenteaos municipios, de que trata o inciso II do
paragrafo ünico do art. 158 da Constituiçäo Federal, e dá outras providéncias.
Vem a Mesa requerimnto do Deputado Pastor George; em que solicita 0
adiamento da discussão do projeto. Em votaçao, a requerimento. Os
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Deputados que a aprovarn permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Prorrogaçao da Reuniäo
0 Sr. Presidente - A Presidéncia prorroga a presente reuniäo ate as

1 gh59min.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidéncia suspende a reunião par 30 minutos, para
aguardar que sejarn preenchidos Os pressupostos regimentais para a
apreciaçao dos Projetos de Lei n°s 1.215, 1.223 e 1.240/2000. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os flOSSOS trabaihos. Tendo emyista a

irnportancia da matéria constante na pauta, a Presidéncia solicita ao Sr.
Secretãrio que proceda a charnada dos Deputados, para verificaçao de
"quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Responderam a chamada 37 Deputados, que, somados

aos 6 em comissöes, perfazem o total de 43 Deputados presentes. Ha,
portanto, "quorum" para votaçao. Votacäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.215/2000, do Tribunal de Justica do Estado, que reajusta Os vencirnentos e
proventos dos servidores do Poder Judiciario e dá outras providencias. A
Comissäo de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
ComissOes de Administracao Publica e de Fiscalizaçao Financeira opinaram
por sua aprovaçao. Emendado em Plenário, a projeto voltou a Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, que apinam pela aprovaçâo do Substitutiva n° 1. Em
votaçao, a Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Apravado. Está, portanto, aprovada, em 1°
turno, a Prajeto de Lei no 1.215/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissäo de Fiscalizaçao Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeta de Lei n° 1.223/2000, da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado, que reajusta a valor do indice bãsico de
vencimentos e proventas dos servidores do Ministério Püblico do Estada e dá
autras pravidéncias. A Comissão de Justiça canc!ui pela constitucionalidade
do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administraçao POblica opina par sua aprovação corn as Emendas n°s 1 e 2,
da Comissão de Justiça. A Camissão de Fiscalizacão Financeira apina par
sua aprovaçao, corn as Ernendas n°s 1, da Comissão de Justica, e 3, que
apresenta; e pela rejeiçãa da Emenda n° 2, da Comissão de Justica.
Emendado em Plenârio, voltau a prajeto a Comissão de FiscaIizaçaa
F inanceira, que opina pela aprovaçao do Substitutiva n° 1. Em votaçao, a
Substitutivo n° 1. Os Deputados que a aprovarn perrnaneçam coma se

ru
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovacäo do Substitutivo n° 1,
ficarn prejudicadas as Emendas n°s 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 10

turno, o Projeto de Lel n° 1.223/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissâo de Fiscalizacão Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.240/2000, da Mesa da
Assembléia, que reajusta as vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Assemb!éia Legislativa do Estado. A Comissão de Justica conclulu pela
constitucionalidade do projeto. A Mesa da Assembléia opinou por sua
aprovação. A Comissão de Fiscalizacao Financeira opinou por sua aprovaçao
corn a Emenda n o 1. Emendado em Plenário, voltou a projeto a Cornissão de
Fiscalizaçao Financeira, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 2 e pela
rejeicão do Substitutivo n° 1.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sávio souza Crua.
o Deputado Sãvio Souza Cruz* - Quero lembrar ao Plenário - isso ja foi

objeto de rneu pronunciamento na tribuna, hoje - que a Substitutivo n° 1,
aludido, que teve opinião contrária da Comissão, e a de minha autoria, a que
estabelece a reajuste diferenciado. Aquele reajuste que preve Indices mais
generosos para quem ganha menos e Indices menores para quem ganha
mais. Queremos insistir nessas discrepàncias salariais no Poder Legislativo,
porque, segundo informaçoes de que dispomos, existem aqui salàrios desde
R$500,00 ate mais de R$40.000,00. Em razäo disso, mantido a reajuste
linear, a que faremos e perpetuar e aprofundar essas distorcoes. Portanto,
estou encaminhando pela aprovacão do Substitutivo n o 1 e pela rejeicão do
Substitutivo n° 2.

o Substitutivo n° 2, do Deputado Antonio Andrade, aperfeiçoa, dá forma ao
projeto original, mas não introduz a sistema de reajuste diferenciado. Pelo
contrãrio, mantem a lOgica do reajuste linear corn o indice de 10%,
independentemente da faixa de remuneração do servidor. Por essa razâo,
encaminho pela rejeição.

"- Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogerio Correia.
o Depütado Rogerlo Correia* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar

favorave!mente a aprovação do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do
substitutivo do Deputado Sávio Souza Cruz, pela motivo que you expor.
- Penso que a Deputad Sávio Souza Cruz tern razão ao abordar a
diferenciação entre as salãriôs, a qual existe no Poder Legislativo e precisa
sercorrigida. Portanto, a substitutivô pór ele apreséntado foi Util para levantar
essadiscussão no Plenãrio.

Urn pouco . corno fruto disso, as proprio servidores da Assembléia, tanto
por meio do Sindicato quanto elâ Associaçao, chegararn, depois de
exaustiva discussäo, a conclusão de quedé'ieriarn a5rovar a Substitutivo n°

355
2, apresentado pelo Deputado Antonio Andrade, em negociação corn a
Mesa da Assembléia. Mas é preciso ressaltar que, por intermedio das suas
entidades representativas, as servidores vincularam esse indice ao
estabelecimento de urn teto de reajuste. Portanto, a aceitacão do acordo corn
a Mesa pressupOe também a estabelecimento de urn teto de reajuste,
exatarnente par reconhecer a que a Deputado Sávio acabou de dizer: ha uma
distorçãa salarial muito grande no interior da Assembléia.

Assim sendo, Sr. Presidente, you encarninhar a aprovação do Substitutivo
n° 2, rejeitando, evidentemente, a Substitutivo n° 1, mas jã anunciando a
necessidade desse teto para que a recebimento do reajuste seja
posteriormente aprovado. Então, e este a sentido do parecer que emiti na
Comissão de Fiscalizaçaa Financeira: favorável ao Substitutivo n° 2, cotho
acordo, rnas ligado tarnbém a aprovaçãa da emenda que votaremäs
posteriorrnente.

* - Sern revisão do orador.
QuestãodeOrdem

o Deputado Antonio JUlio - Queria que a senhor suspendesse as trabalhas
par 5 minutos, para que as Deputados tivessem conhecimento total do que
esté sendo votado. Está havendo uma dUvida no Plenário que deve ser
esclarecida para a processo de votaçaa. Cinco minutos seriam suficientes:

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reuniäo par 5 minutgs,

para entendimentos entre as Lideranças corn relaçao a apreciacãa da
matéria constante na pauta. Estão suspensos as nossos trabalhos.

-	 Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabaihos. Em votação, 0

Substitutivo n° 2, que recebeu parecer pela aprovaçaa, salvo emenda. Os
Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cam a apravação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado a
Substitutjyo n° 1.

Questão de Ordern
O Deputado Rogeria Correia - Peca a leitura da emenda.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia salicita ao Sr. Secretário que

proceda a leitura da Ernenda n° 1. 	 -
O Sr. Secretãrio (Deputado Gil Pereira) - (- Lé a Emenda n° i publicada na

edição de 8/11/2000.)
O Sr. Presidente - Em votaçaa, a Emenda n° 1. Os Deputados que a

aprovam perrnaneçam coma se encantram. - Pausa.).Rejeitada.

	

O Deputado Sãvio Souza Cruz - Verificaçãa, Sr. Presidente. 	 - 	 -
O Sr. Presidente -E regimental. A Presidéncia vai praceder a verificacao de

votaçao pelo processo eletrOnico e, para 'tanto, solicita aos Deputadas que
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ocupem seus lugares. Os Deputados que desejarem aprovar a emenda
votarão "sirn", e os que desejarern rejeitá-la votarão "não".

- Procede-se a verificação de votaçao 01 rneio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votararn "não" 26

Deputados. Está ratificada a ejeiçao da Ernenda n° 1 Estã, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.240/2000 na forma do
Substitutivo n o 1. A Cornissão deFicalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de dizer que, na major

parte das mesas, o teclado de voto está enguicado. Toda vez ha essa
encrenca de alguns votarem, e outros, não. Por que ainda não mandaram
arrumar isso? Quem ganha corn este processo de teclas inoperantes que
temos em Plenário? Isso ja está se arrastando ha docs anos. E inconipetência
da Mesa desta Casa? De quem? Gostaria que V. Exa. respondesse a minha
questão de ordem. 	 -,

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, as palavras de V. Exa. estão registradas,
e, no mornento oportuno, esta Presidência he dará a resposta.

O Deputado Irani Barbosa - Mas este e o momento oportuno. Os teclados
não estão funcionando.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, no momento, esta Presidência nao tern
dados e inforrnaçoes suficientes para responder-Ihe. Quero que a resposta
da Mesa seja correta a respeito de sua questao de ordem, pela gránde
relevância que temno rnornento.

O Deputado Irani Barbosa - Posso deduzir que, se a Mesa não tern
coridicão de responder, e incompeténcia, rnesmo, da adrninistracao da Casa.

3 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a rnatéria destinada a 2 Parte, a Presidência

passa a 3a Parte da reunião, destinada a comunicaçoes e a pronunciarnentos
de oradores inscritos.

Designação de Cornissöes
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no

prazo de 60 dias, desenvolver açoes junto ao BNDES para que seja liberada
a verba decorrente da privatização da Cia. Vale do Rio Doce, destinadaaos
municipios sob influéncia dessa empresa, doravante denorninada Cornissão
Especial do .BNDES. Pelo PMDB:efetivo - Députado José Henrique; suplénte
- Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - DeputadoMauri Torres;
suplente - Deputado Ermano Batista pelo PFL: efetivo -Deputado Sebastião
Navarro Vieira; suplenté - Deputado Sebastião Costa; pelo PPS: efetivo -
Députado LuizMenezes; suplehte - Deputado Fábio Avelar; pelo PT: efétivo -
Deputado Ivo José; suplente - Deputadd Rogerlo Correia. Designo. A Area de
Apoio as ComissOes. 	 .
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Encerramento

0 Sr. Presidente - Não havendo comunicaçOes a serem feitas nern
oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinâria de logo mais, as 20 horas, e para as
especiais de arnanhã, dia 9, as 9 e as 20 horas, nos terrnos dos editais de
convocação, bern como para a ordinária da rnesrna data, as 14 horas, corn a
ordern do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA SAUDE
As nove horas e quinze minutos do dia treze de seternbro de dois mil,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Hely Tarquinio, Edson
Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Està presente também o Deputado Doutor Viana.
Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Hely TarqUinio, 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 e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a finalidade da reunião e ouvir as Sras. Maria Cristina
Pornpeu, Chefe de Divisão de Pessoal da FHEMIG, e MOnica de Abreu,
representante da Associação dos Trabalhadores em Hospitais de Minas
Gerais - ASTHEMG -' e, na oportunidade, presta alguns esciarecimentos
referentes ao funcionarnento das comissOes parlamentares de inquerito. 0
Deputado Marcelo Gonçalves se ausenta da reunião, sendo substituido pelo
Deputado Doutor Viana, seu suplente. 0 Presidente passa a palavra as
depoentes, que, apos se qualificarern e fazerem suas exposicOes iniciais, são
questionadas pelos Deputados Edson Rezende, Doutor Viana e Adelmo
Carneiro Leão. A Sra. MOnica Abreu entrega docurnentos ao Presidente da
Comissão; que Os recebe e determina que sejam anexados aos autos do
processo. Na fase de discussâo e votacão de proposiçôes da Comissão, a
Deputado Edson Rezende apresenta dois requerirnentos nos quais solicita
que seja convocado para prestar esclarecirnentos na CPI a Secretãrio de
Estado da SaUde, General Carlos Patricio de Freitas; e que a
Superintendéncia da FHEMIG envie a Comissão informaçoes sobre a quadro
de recursas humanos dessa Fundação, em que conste a relaçao de todos as
servidares efetivos, de funçao püblica, terceirizados e de contratos
administrativos, especificando as respectivos quadros de lotação, cargos e
salários, incluindo adicionais (remuneraçao total), além dos critérios usados
para contrataçao, nas 24 unidades da FHEMIG. 0 . Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita seja enviado oficio a
Secretaria de Estado da SaUde solicitando cópiado,estudo realizado pela
sua area de recursos humanos para,a realização de concurso pOblico na
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referida Secretaria e fundaçoes, nele constando a nUmero de vagas
existentes e necessárias, as atuais modalidades de vinculo dos servidores, a
sua otaçao, Os salários e os cargos. Colocados em.votaçao, cadaum por
sua vez, são os trés requerimentos aprovados. 0 Presidente esciarece que o
inteiro tear desta reunião consta nas notas taquigrãficas. Curnprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a colaboraçao das Sras. Maria
Cristina Pompeu, Chefe de Divisão de Pessoal da FHEMIG, e Monica de
Abreu, representante da ASTHEMG, pelos subsidios prestados aos trabalhos
da Comissão agradece a presénça dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de outubro de 2000.
Hely TarqUinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Marco Regis - Edson

Rezende - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO FUNDEF

As dez horas do dia vinte e seis de outubro de dais mu, comparecem na
Sala das ComissOes os Deputados Cristiano Canédo, Sebastião Costa,
AntOnio Carlos Andrada, João Batista de Oliveira e José Milton, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antonio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidente informa a recebimento da seguinte
cor?espondência ofidio do Sr. Gilberto José Rezende dos Santos,
Coordenador do CACS-FUNDEF-MG, encaminhando cOpia conclusiva do
relatOrio elaborado pela cornissão constituida para verificar as denUncias
veiculadas na imprensa sobre irregularidade de utilizaçao de recursos do
FUNDEF; da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Cãmara
Federal; encaminhando côpia do relatôrio parcial da Subcomissão Especial
para Ariálise de DenUncias de Irregularidades no FUNDEF; do Sr. César
Callegri, Deputado a Assembléia Leg islativa de São Paulo, encaminhando
côpia do relatOrio dea CPI realizada nesse Estado; do Sr. Gilberto José
Rézeride ,dös Santos Cbardenador'do CACS-FUNDEF-MG, encaminhando
reltôrio sobre a FUNDEF, referente ao exercicio financeiro de 1999; dos
professorés da rede pUblica municipal de Guaranésia, apresentando
denUncias sobre oFUNDEF naqdele municipia. 0 Presidente informa que a
rètnião se deslna a ouvir' a Sr. Gilberto José Rezende dos Santos, Diretor
Superintendénte de Planejamértoe Coordenaçao da Secretaria da Educação
e a discutir e votàr propasiçOes da Comissao: Apôs, passa-se a 3 Ease da
Ordem do Dia, corn a votação e aprovaçãodos seguintes requerirnehtos: do
Deputado José Milton, em qu&solicita sejam convidados as Srs. Gilberto

359
José Rezende dos Santos e a Deputado Federal Gilmar Machado para
comparecerem a Comissao; seja solicitado a Secretaria de Estado da
Educação a envia a esta Casa das planilhas contendo a distribuiçaa mensal
dos recursos do FUNDEF entre as municipios, a contar dos valares de
janeiro de 1998 ate esta data; do Deputada Cristiano Canêdo, que passa a
Presidéncia ao Deputado Joãa Batista de Oliveira, solicitando a
disponibilizacão de uma linha telefOnica destinada a receber denUncias
relacionadas a ma utulização dos recursos do FUNDEF, e a divulgaçao do
referido nümero pelos Orgaos de imprensa da Casa; do Deputada AntOnio
Carlos Andrada, solicitando seja canvocada urn representante do Tribunal de
Contas do Estado para prestar informaçaes técnicas a esta Camissãa,
referentes a fiscalizaçao da aplicação dos recursas do FUNDEF nos
municipios. Em seguida, a Presidente passa a palavra aa convidado, Sr.
Gilberto José Rezende dos Santos, para que faca as cansideracOes iniciais.
ApOs, são abertos as debates, cam a participaçãa dos Deputados e
convidados, conforme cansta nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares, convoca
as membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihas.

Sala das ComissOes, 9 de novembra de 2000.
Cristiano Canéda, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Paulo Piau - José

Milton.
ATA DA 6 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA SAUDE

As dezessete haras do dia trinta de autubra de dais mu, comparecem na
Sala das Comissoes as Deputados Hely TarqUinia, Edson Rezende, Adelmo
Carneiro Leão e Marco Regis, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmera regimental, o Presidente, Deputado Hely TarqUinia, declara aberta a
reuniãa e, em virtude da apravaçãa de requerimenta do Deputada Edson
Rezende, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par
apravada e é subscrita pelas membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a finalidade da reunião é discutir e vatar prapasiçOes da
Comissão. 0 Deputado Edson Rezende apresenta trés requerimentos nos
quais solicita sejam intimadas a prestar esclarecimentas, na candiçãa de
testemunhas as servidoras Maria Amelia, Valéria Maria de Abreu e sua
secretãria Micheline, todas lotadas na Fundação Ezequiel Dias; sejam
ouvidos na Comissão as Srs. Francisco Moreira de Miranda Junior, Auditor
da Superintendéncia Central de Auditoria Operacional; Waldemar Dias
Coelho Neto e Jaime José Monteira, Auditares da Secretaria de Estado da
Saüde, para prestarem informaçOes a respeita das conclusOes dos relatOrias
de auditorias realizadas pelos referidos Orgãas na FHEMIG, nos anas. de
1999 e 2000; e. sejam solicitadas a FUNED as cOpias dos seguintes
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documentos: pareceres contrários a compras sem licitaçao, da lavra da
Sra. Maria Regina R. S. Coelho; pareceres da Procuradoria Geral do Estado,
da lavra da Sra. Carmen Lucia, contrário as formas de contrataçao da
FUNED; Processo n° 37/2000, de inexigibilidade de licitaçao; comunicacoes
internas relacionadas corn a aquisição de biolarvicida; parte referente ao
pagamento do Processo n° 12/2000; notas fiscais de entrega da didanosina
aos destinatãrios finais; documento do CNPq relacionado corn a liberaçao do
biolarvicida, cornprovando sua utilizaçao em pesquisa; processo da Tomada
de Preço n° 3/99 - dipirona; Dispensa de Licitaçao n° 3/2000; côpia. da
auditoria da SEF-SCAO, relativa a FUNED; côpia do ato colocando a Dr.
Roberto Porto Fonseca a disposição da FUNED; côpias das comunicaçoe
internas sobre contratos administrativos firrnados corn servidores pUblicos;
cópia do relatOrio sobre a incêndio dos vidros, corn fotos, e o respectivo
processo de descarte; dois pareceres jurIdicos da Sra. Valéria Maria de
Abreu recomendando a não-aquisição de medicarnentos de LaboratOrios
Centrals - LACENS -, por serern mais caros do que as particulares;
documentos cornprobatorios das parcelas- repassadas pelo Ministério da
Saüde para a compra da didanosina; Ordem de Pagamento n° 10.147/99,
assinada pelo ordenador de despesa (referente ao pagamento do Labiofan).
o Deputado Adelmo Carneiro Leäo apresenta dois requerimentos nos quais
solicita seja pedida a Secretaria de Estado da SaUde cópia do documento
enviado pelo Governo Federal a essa Secretaria desaconseihando a
aquisição do biolarvicida do IaboratOrio cubano Labiofan, conforme
depoimento do Sr. George Alves de Almeida prestado a Comissào no dia
25/10/2000; e que seja encarninhado ofIclo ao Presidente da Assembléia
Legislativa para que esse tome as providéncias que entender necessãrias
para assegurar a independéncia deste Poder Legislativo e garantir as
trabaihos da Comissão, devido ao incidente ocorrido nas dependências da
Fundaçao Ezequiel Dias. Colocados em votaçao, cada urn por sua vez, são
as requerimentos aprovados. Curnprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Hely Tarqulnio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson Rezende -

Marco Regis - Marcelo Gonçalves.
ATA DA 5o REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DEADMINISTRAçA0

PIJBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia primeiro de novembro de dais mu,

conipaIecern na Saladas CornissOes as Deputados Doutor Viana, Agostinho
PfrOs, Sthento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da
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upracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
eputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
e requerimento do Deputado Agastinho Patrüs, dispensa a leitura da ata da
?união anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pelos membros da
:omissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
preciar a matéria constante na pauta. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia

cam a discussão e a votação de pareceres sobre proposiçöes sujeitas a
apreciaçãa do Plenãrio da Assembléia. A Presidência retira da pauta as
Projetos de Lei n°s 1.215/2000, do Tribunal de Justiça do Estado, e
1.223/2000, do Procurador-Geral de Justiça, ambos no 10 turno, par terem
sido apreciadas em reunião anterior. Corn a palavra, a Deputado Sargento
Radrigues, relator do Projeto de Lei n° 1.114/2000, no 10 turno, emite parecer
pela aprovação da proposicão corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justica, e corn as Emendas n°s 2 e 3, que apresenta.
Colocado em discussão e vatação, e a parecer aprovado. 0 Deputado
Agostinho PatrUs, designado relator do Projeto de Lel n° 1.163/2000, no 1°
turno, solicita prazo regimental para emitir parecer. A seguir, a Deputada
Doutor Viana emite parecer sobre a Projeto de Lei n° i .165/2000, no 10 turno,
mediante a qual conclui pela aprovação da matéria corn as Emendas n°s 1 e
2, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, a Deputada
Sebastião Navarro Vieira solicita vista do parecer. Passa-se a 2a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de proposiçoes que dispensam
a apreciação do Plenaria da Assembléia. E colocado em vataçaa e rejeitado
o Requerimento n° 1.719/2000, da Bancada do PSB. Prasseguindo, é
colocado em votacao e aprovado a Requerimento n° 1.721/2000, da
Comissão de Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 8 de novembra de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Cristiano Canédo -

Chico Rafael - Sebastião Navarra Vieira.
ATA DA 46 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As onze haras do dia sete de novembro de dais mil, comparecern na Sala
dasComissöes as Deputadas Edsan Rezende, Miguel Martini, Pastor George
e Cristiano Canêdo, membros da supracitada Camissão. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputada Edson Rezende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada par aprovada e é
subscrita pelas membros da Comissãa presentes. 0 Presidente informa que
a reuniäo se destina a debater questoes relativas a captacão e a distribuição
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deOrgãos para transplantes no Estado de Minas Gerais. A seguir, são
cohvidados para compor a mesa o Cel. PM Marco AntOnio Nazareth, Chefe
do Gabinete Militar do Governador; Os Srs. João Carlos Oliveira Araüjo,
Coordenador do MG Transplantes; Aparecida Maria de Paula, Coordenadora
Metropolitana do MG Transpiantes; Manoel Jacy Vilela Lima, Coordenador do
Serviço de Transplantes de Orgaos (FIgado); Rubens Barbosa Soares,
Presidente da Associaçao Transplante pela Vida em Minas Gerais -
TRANSVIDA. Prosseguindo, o Deputado Miguel Martini e o Deputado Pastor
George tecem suas consideraçoes iniciais sobre o motivo que os levou a
solicitar a reunião. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Sr. João Carlos
Oliveira AraUjo e aos demais convidados. Participam do debate todos Os
parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigraficas. 0
Presidente passa a direçao dos trabalhos ao Deputado Cristiano Canédo,
que dá continuidade ao debate. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinãria do dia 8/11/2000,
quarta-feira, as l4hl5min, corn a finalidâde de sé apreciarem Os Projetos de
Lei n°s 943/2000 no 2° turno e 1.112/2000 no 1° turno e de se discutirem e
votarem proposiçOes da Comissäo, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos,

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende Cristiano Canédo.

ATA DA 3o REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mH,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Glycon Terra Pinto,
Djalma Diniz e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Glycori Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Djalrna Diniz, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui ao Deputado Ailton Vilela a Proposta de Emenda a Constituiçao n°
32/2000 e Os Projetosde Lei n°s 11:464,610 e 771/99, 798 e 821/2000; e ao
Deputado Djalma Diniz os Projetos de Lei n°s 937, 1.045, 1.049, 1.101,
1.104, 1.107 e 1.169/2000. Encérrada a ia Parte dostrabalhos, passa-se a ia
Faseda Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pa'receresde Redaçaó Final da Proposta de
Emenda a Constituição n° 32/2000 dos Projetos de Lei n°s 11 464 610 e
771/99, 798 e 821/2000 (relator: Deputado Aliton Vilela)e 937/2000 (relator:
Deputado Djalrna Diniz). Passa-se a a Fase d ' Ordérn do' Dia, corn a
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discussão e a votaçao de pareceres sobre matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.045, 1.049, 1.101,
1.104, 1.107 e 1.169 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
os rnembros , da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz - Maria Olivia. -

ATA DA sia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FiscALlzAçAo FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de novembro de
dois mil, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Mauro Lobo,
Eduardo Herrneto, Irani Barbosa, Olinto Godinho, Rémolo Aloise e Rogerio
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçao de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua! é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado Márcio
Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Ato contInuo, suspende Os trabalhos desta Comissão ate as 17 horas.
Foram reabertos os trabaihos as l6h45rnin, pelo Deputado Mauro Lobo, que
passa a presidir a reunião. Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo discussão e votacao de proposicOes sujeitas a apreciação
do Plenário. Cada urn por sua vez, apOs discussão e votaçao, são aprovados
Os pareceres sobre emendas apresentadas em Plenário aos Projetos de Lei
n°s 1.215 e 1.223/2000, que concluem pela aprovação do Substitutivo n° 1,
apresentado em Plenãrio (relator: Deputado Mauro Lobo), e 1.240/2000, que
conclui pela rejeicao do Substitutivo n° 1, e pela aprovação do Substitutivo n°
2 (relator: Deputado Rogerlo Correia). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissao para a prOxima reunião extraordinaria, hoje, as 20 horas,
determjna a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rêrnolo Aloise - Rogério Correia - Eduardo

Hermeto - Olinto Godinho - Irani Barbosa.

TRAMITAçAO DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 914/2000

Cornissão de Direitos Hurnanos
RelatOrio 	 .	 :
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De autoria do Deputado Durval Angeo, o projeto em análise dispOe

sc)bre iricentivo fiscal para pessoas juridicas que empreguem trabaihadores
presos e egressos, na forma que especifica.

Publicado em 3/3/2000, o projeto foi distribu Ida a Comissão de Constituiçao
e Justica, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e
a Comissão de Direitos Hurnanos, que sobre ele opina neste parecer,
conforme deterrninaçao regimental.

Fundarnentaçao
A proposição em tela dispOe sobre matéria de vital importância para 0

adequado funcionarnento do sistema penitenciário: a trabalho do preso, tido
con-io pilar de sua reiritegração. As leis de execução penal prevéem, para
cada trés dias trabaIhados, remissão de urn dia da pena, porem as
possibilidades de trabaiho para a condenado tern sido limitadas. Poucos são
aqueles que conseguern efetivamente desfrutar desse beneficio.

Para discutir essa importante questao, a Comissão de Direitos Humanos
realizou audiências püblicas em 21/6 e 6/7/2000, corn a presenca dos
seguintes convidados: Srs. Angela Pace, Sëcretária de Justiça e Direitos
Humanos; Cássio Salomé, Juiz titular da Vara de Execuçoes Penais; Otávio
Augusta Martins Lopes, Promotor de Execução . Penal; Marcos Terrinha,
Diretor da Associaçao de Agentes Penitenciários; Sarg. Valdorniro Braga dos
Santos, representante da Associação dos Praças Policlais e Bornbeiros
Militares de Minas Gerais, na primeira reunião; Srs.Vãnia Abreu,
representante do SEBRAE-MG; Edilson José de Carvalho, do Clube dos
Diretores Lojistas, e Frederico Carlos Von Dóllinger da Mota, da Secretaria da
Justiça e Direitos Humanos, na segunda reunião. Os convidados
concordaram corn a alta releváncia da proposição, que busca solucionar esse
grave problema da execução penal que e a ociosidade.

0 projeto em anãlise propoe exatamente incrementar a oferta de trabaiho
ao preso ouegresso, mediante uma parceria corn ernpresas, que poderão
receber incentivos fiscais desd&que destinem pelo menos 3% de suas vagas
para esse segmento. Além de evitar a áciosidade e aliviar a tensão no interior
das penitenciãrias, a medida contribuirá para a redução da despesa pUblica e
a melhoria do sisterna prisional é trará, par a iniciativa privada, a
possibilidade de ampliar suas atividades. Ao preso serã possivel, ainda,
cdnforme estabelecem as normas de execucão penal, auferir urna renda de
3/4 do salário minimo, que podera auxiliar em suas despesas pessoais e na
manutencao de sua tam iha.

A mplernentaçäo da medida proposta podera evitar a alta reincidencia dos
condenados, pois facilitará, pelo trab'afto a sua reintegração social.
Aprendendo e exercendo urn oficio em èeu ternpo de reclusão, a preso
retorna a sociedade corn a posibilidàde de se manter pelo seu proprio

365
trabaiho, dispensando, assim, outras possiveis contatos corn a
crirninalidade. 0 que se espera, portanto, é que a adocao do incentivo
previsto no projeto em exarne contribua para alterar o quadra de abandono
em que se encantrarn nossos condenados, razão pela qual somos pela sua
apravacão.

Observando, no entanta, as dificuldades encontradas par inUmeras
empresas que, pela falta de preparo dos condenados para a trabaiho, tern de
ministrar-Ihes treinarnento de qualificação profissiorial e de atualizacaa
tecnalogica, apresentarnas uma emenda sugerindo que esse tempo seja
tambérn considerado para as efeitos previstas na proposição.

Conclusão
Ern face do exposto, opinarnos pela apravação do Projeta de Lei n°

914/2000, no 10 turno, cam a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 10 a seguinte parágrafo Unico:
"Art. 10

Parágrafo Unico - 0 periodo destinado a treinamento, qualificação ou
aperfeiçoamento profissional do condenado serã cansiderado para as efeitos
desta lei.".

Sala das Comissoes, 8 de novernbro de 2000.
Elbe Brandãa, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Adelma Carneiro

Leão - Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 923/2000

Comissão de Politica Agrapecuaria e Agroindustrial
RelatOrio

De autaria do Governador do Estado, 0 Projeta de Lei n° 923/2000 tern par
objetivo estabelecer a processo de prod ução da "Cachaca de Minas".

A Camissão de Canstituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da prapasição. Par sua vez, a Comissão de
Turismo, lndüstria e Cornércia opinau pela aprovacãa da rnatéria, na forrna
do Substitutivo n°1, que apresentou.

Vern, agora, a prajeta a esta Comissão para ser examinado quanta a suas
repercussoes no âmbito da polItica agrapecuária e agroindustrial.

Fundamentação
O prajeto de lei ern tela e uma iniciativa governamental que vern sornar-se

ao Programa proCachaça, visando a melhorar e a garantir a qualidade da
aguardente de cana produzida no Estado de Minas Gerais.

O projeto estabelece a processo a ser utilizado na elabaraçãa da cachaça
rnineira, as tipas de rnateria-prima a serern ernpregados, as praçenentas
para abtenção do mosto a partir de fermentos naturais e a destlacao em
equipamentos especificos, bern coma a sua classificaçãa quanta ao tempo
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de envelhecimento e outros requisitos para que possa receber a
denorninação "Cachaca de Minas". São procedimentos que tern por objetivo
oferecer ao consumidor uma bebida de alta qualidade e pureza, sem,
cohtudo, contrariar as caracteristicas artesanais do produto.

Minas Gerais possui urn significativo nUmero de produtores que mantém a
tradiçao, os usos e Os costumes regionais na perpetuaçao do processo
artesanal e natural de fabricaçao da cachaca. A aguardente assim produzida
e uma importante fonte de renda, especialmente para as peq.ienas
propriedades agrIcolas, e, •ao adquirir caracteristicas e padrOes de qualidade
previstos no projeto, certamente conquistara novos mercados no Brasil e no
exterior.

Diante da relevãncia da matéria, esta Comissão promoveu, na reunião do
dia 18/10/2000, uma audiência publica corn representantes de diversas
entidades ligadas ao setor, corn o intuito de debater o projeto e colher
subsidios para o seu aperfeiçoamento.

Cumpre salientar que o Substitutivo n° 1, da Comissão de Turismo,
IndUstria e Comércio, introduziu rnodificaçOes técnicas significativas e
representa, sem dUvida, urn avanço em relação a proposta original.
Entretanto, a proposta rnerece alguns reparos pontuais, outros de natureza
conceitual, mas que incidem ern quase todos os dispositivos.

Dessa forma, estamos apresentando, ao final deste parecer, o Substitutivo
n° 2, que, procurando manter a estrutura e as principals diretrizes do
Substitutivo n° 1, incorpora os subsIdios coihidos na audiência pUblica que
julgarnos mais relevantes. 'São exemplos dessas modificaçOes a que altera
os conceitos de matéria-prirna básica e o de safra, tornando-os mais claros, e
a que propöe os tipos designativos da "Cachaca de Minas", adotando-se
como ünico critériode classificaçao o tempo de enveihecimento do produto.

Estamos propondo, também, a supressao do Anexo I do projeto, por tratar
de matéria eminenternente técnica, sujeita a rnodificacoes em caso
inovação tecnologica. E-mais conveniente ser objeto do regulamento da let,
como ja ocorre no âmbito federal.

A proposição rèsguarda a possibilidade, existente na proposta original, de
os produtores.que adotarem oprocessode elaboraçao preconizado na lei
receberem o Certificado de Controle deOrigem, bern como a de virem a ser
criads, posteriormente, as denominaçoes de origem controladas - DOCs -,
existéntes em paises Fnais tradicionais no que se refere ao controle da
qualidade de suas bebidasH 	 .

Eramos, assim, estar coritribuindo para o estabelecimento do padrao de
identidadeé ' do processo dé eláboraçao da verdadeira "Cachaca deMinas",

forma a ée oferecer ao niercàdo urna bebida dé qualidade excèpcional,
oficialmente garntida, capaz 'de competir, intenia e externaménte, corn
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outros destilados de renorne, e, corn isso, propiciar urn aumento do
emprego e da renda desse irnportante segmento do agronegócio mineiro.

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

923/2000, no 1° turno, na forrna do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 2

Estabelece o padrão de identidade e as caracteristicas do processo de
elaboração da "Cachaca de Minas" e dá outras providencias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Denomina-se "Cachaça de Minas" a bebida fermento-destilada corn

graduação alcôolica de 38% a 54% v/v (volume por volume), a temperatura
de 20°C (vinte graus Celsius), produzida no Estado, e:

- fabricada em safras anuais, a partir de materia-prirna básica ou
transforrnada;

- processada de acordo corn as caracteristicas histôricas e culturais de
cada urna das regiOes de Minas;

Ill - elaborada e engarrafada na origern.
Parágrafo Cinico - As caracterIsticas fisicas e quirnicas da "Cachaça de

Minas", obedecida a legislaçao federal pertinente, serão descritas na
regulamentaçao desta lei.

Art. 2° - Para os fins desta el, considera-se:
I - matéria-prima bésica: a cana-de-açicar colhida sern quelma, de

variedade tradicionairnente cultivada na região ou recornendada por
instituiçao oficial de pesquisa ou de assisténcia técnica;

II - matéria-prima transformada: o produto obtido da reconstituição da
rapadura ou do melado de cana, produzido a partir da rnateria-prima básica;

Ill - safra: o ano da colheita da cana-de-açUcar, cuja inscrição e obrigatOria
no rátulo do produto.

Art. 3° - 0 processo de fermentação do mosto para a fabricação da
"Cachaça de Minas" e exclusivamente natural.

Paragrafo ünico - 0 fermento a ser utilizado na transformaçao biologica da
garapa em vinho destilável serã:

I - fabricado corn o caldo da cana-de-açücar, acrescido de milho inteiro ou
em forma de fubã, vedada a utilização de aditivo quimico de qualquer
natureza para acelerar ou reforçar a fermentaçao natural;

II - obtido a partir das cepas de microorganismos presentes nos proprios
I ngredientes descritos no inciso anterior e na região produtora, proibida a
utilizaçao de fermento industrializado prènsado, conhecido por "fermento de
padaria"

Art. 4° - A-destilaçao do mosto fermentado somente podera ser realizada
em alambiques de cobre, providos de serpentina tambérn de cobre, e deve
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acontecer no prazo de ate quarenta e oito horas apôs a coiheita da cana-
de-açUcar.

Art. 5° - 0 produto destilado do mosto fermentado deve ser separado em
trés partes distintas, denorninadas "cabeça", "coraçao" e "cauda" ou "água
fraca"

§ 1° - A fração denominada "coraçào", a "Cachaça de Minas" propriamente
dita, deve corresponder a, no máxirno, 80% (oitenta por cento) do destilado
final.

§ 2° - As fracoes denominadas "cabeça" e "cauda" ou "água fraca" devem
corresponder, individualmente, no minimo, a 10% (dez por cento) do
destilado final.

§ 3° - 0 espirito alcoôlico produzido deve conter de 40% (quarenta por
cento) a 54% (cinquenta e quatro por cento) de ãlcool em volume.

Art. 6° - A "Cachaca de Minas" apresentará cinco tipos diferentes
designativos da elaboraçao do produto final, os quais devem constar
obrigatoriamente no rOtulo de comercializaçao, assim denominados:

- nova - a engarrafada logo após sua extraçao;
II - descansada - a mantida em descanso em tonel ou barril de madeira por

urn periodo minimo de seis meses;
Ill - envelhecida - a subrnetida a processo de envelhecirnento em tonel ou

barril de madeira, por urn periodo minimo de dezoito meses;
IV - matizada - a resultante da harrnonização de urn mInirno de 50%

(cinqUenta por cento) de cachaça "enveihecida" corn cachaça "nova" ou
"descansada";

V- reserva especial - a resultante do processo de envelhecimento mInimo
de trinta e seis rneses em tonel ou barril de madeira.

§ 1° - Admite-se a estandardizaçao da cachaça, desde que sejarn utilizadas
no processamento sornente cachaças elaboradas na forma estabelecida
nesta lei, produzidas em uma mesma região demarcada, e que conste no
rôtulo o termo "produto estandardizado".

§ 2° - E permitidaa infüsão da "Cachaça de Minàs" corn madeiras, ervas,
raizes ou frutos ou corn seus extratos naturais, desde que especificados, no
rOtulo, os componentes ütiliados,resguardado (5 sigilo industrial e vedada a
utilizaçao de qualquer substância artificial.

§ 3° - E vedado, na fabricaçao dos tonéis ou barns de envelhecirnento, 0
uso de madeira que possaexercer qualquer acao indesejável sobre as
caracteristicas da cachaçaou que venha enséjar a migraçao de cornpostos
tôxicos para esta.

Art. 7°- Os produtores e estandardizadores que adotarern o processo de
elaboraçao da "Cachaça de Minas", previsto nésta lei, receberão urn
'Certificado de Controle de Origem", emitido pelo órgao estadual cbmpetente,
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de acordo corn as caracteristicas culturais e geográficas de cada uma das
regiOes produtoras do Estado.

§ 1° - 0 certificado de que trata o "caput" deste artigo não será concedido
ao produtor que apresentar irregularidade de natureza fiscal, ambiental ou
sanitária relativa ao processo de elaboraçäo da "Cachaça de Minas".

§ 2° - Compete ao Poder Executivo cancelar, a qualquer tempo, a
concessão do "Certificado de Controle de Origem" do produto que deixar de
apresentar as caracteristicas da "Cachaça de Minas", previstas nesta lei.

Art. 8° - Somente podera ostentar na embalagern a expressao "Cachaça de
Minas" o produto obtido segundo o processo de elaboração previsto nesta lei.

Paragrafo Unico - A "Cachaça de Minas" produzida em região demarcada
conterá em seu rótulo a indicaçao de sua origern.

Art. 9° - 0 Poder Executivo poderã credenciar laboratôrios regionais para
proceder a análise e emissão de laudos técnicos do produto de que trata esta
lei.

Art. 10 - Fica estabelecido o dia 21 de malo como o Dia da "Cachaça de
Minas", em cornemoraçao do inicio da safra.

Art. 11 - A "Cachaça de Minas" é a bebida oficial do Governo do Estado e
será servida em festas, recepçöes e eventos oficiais em que se ofereçarn
bebidas alcoôlicas.

Art. 12 - 0 Poder Executivo criará rnecanismos de incentivo ao
desenvolvimento de programas voltados para:

I - a pesquisa e o reflorestamento corn especies nativas especificas para a
fabricaçao de tonéis destinados ao envelhecimento da "Cachaça de Minas";

II - a redução do impacto ambiental gerado pelos residuos produzidos pelas
unidades de prod ução de cachaça.

Art. 13 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lel no prazo de sessenta
dias a contar da data de sua publicaçao.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 15 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2000.
Dirnas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau, relator - João Batista de Oliveira

- Ailton Vilela - Mãrcio Kangussu.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.025/2000

Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial
Relatôrio

De autoria do Deputado Rogerio Correia, o Projeto de Lei n° 1.025/2000
dispãe sobre a Politica Mineira de lncentivo ao Cultivo, ao Consumo,
Comercializaçao e a Transformaçao dos Derivados do Pequizeiro - PRO-
PEQUI.

A Cornissäo de Constituicao e Justiça concluiu .pela •juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentaçao
o objetivo principal do PRO - PEQUI, que a proposição em análise

pretende criar, e incentivar o cultjvo e o consumo do pequi e de seus
derivados. E bern conhecida por todos a importãncia econômica e
sociocultural desse fruto, em especial na região Norte de Minas, onde
inümeras famIlias vivem ..de sua coleta e de seu beneficiamento. Tal
importéncia ficou evidenciada na audiência pUblica promovida por esta
Comissão em Montes Claros, no encerramento do seminário sobrre o tema
"Pequi e os Frutos do Cerrado - Hoje e Sempre", organizado corn o intuito de
debater o assunto e coiher subsidios para o aperfeiçoamento do projeto.

Das discussöes ocorridas durante o seminârio, que contou corn a
participação de especialistas e representantes de instituiçoes pUblicas e de
organizaçöes não governamentais ligadas a questão, surgirarn diversas
sugestOes de alteraçao do projeto original e do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituiçao e Justiça. Assim, estamos apresentando, ao final
deste parecer, o Substitutivo n° 2, que procura acoiher as contribuiçOes que
consideramos mais significativas.

A principal modificaçao proposta e a prôpria abrangencia do PRO-PEQUL
Na visão dos participantes do seminário, a lei deve contemplar, além do
pequi, outros frutose produtos nativos do cerrado, que também são objeto de
exploração 'e sustento de diversos trabaihadores e suas farnilias. Outra
questao relevante é a inclusão, no programa, do conceito de sustentabilidade
ambiental, ou seja, a necessidade de se promover o uso e o rnanejo
sustentável daquele bioma pelas populaçoes que tradicionalmente 0
exploram.

Nesse sentido, o art. 4° do substitutivo que apresentamos determina que as
terras arrecadadas pelo Estado que apresentem potencial para tanto sejam
destinadas a projetos de assentamnto de trabalhadores rurais, nos moldes
de reserva agroextrativista Trata-se de uma especie de unidade de
conservaçao ambiental que procura conciliar a exploração econOmica de
determinada area corn a proteção da biodiversidade, uma vez que nao ocorre
a supressão da vegetação; ao contrário, esta é, necessariarnente,
preservada, para que seus frutos ou outras partes sejam coletadas. Outros
aspectos do programa, comô o incentivo a pesquisa e ao aprimoramento
tecnologico de produtorese trabalhadores, que já constavam das propostas
ántêriores, foram mantidbs.

Esperamos, dessa forma, estar contribuindo para o aprimorarnento do
PRO-PEQUI, cuja implernentaçao, sém düvida, 'iirá 	 romover 0
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desenvolvimento socioeconômico de parcela significativa da populaçao do
Estado, que vive da exploração do pequi e de outros frutos do cerrado, de
forma racional e ambientalmente equilibrada.

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

1.025/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 2

Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, a Extracao, ao Consumo,
a Comercializaçao e a Transformação do Pequi e dos demais Frutos e
Produtos Nativos do Cerrado - PRO-PEQUI.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, a Extracao,

ao Consümo, a Comercialização e a Transformação do Pequi e dos demais
Frutos e Produtos Nativos do Cerrado - PRO-PEQUI.

Paragrafo ünico - 0 PRO-PEQUI destina-se, precipuamente, a integrar as
populaçoes tradicionais no uso e manejo racional do cerrado, numa
perspectiva de sustentabilidade do bioma.

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, na administraçao e gerencia do
programa:

I - identificar as areas de incidência de comunidades tradicionais que vivam
ou sobrevivam da coleta do pequl e de outros produtos nativos do cerrado;

II - criar mecanismos de incentivo a preservaçao das areas de ocorréncia
de pequizeiro e de outras espécies do cerrado suscetiveis de manejo;

III - realizar estudos visando a recuperação da biodiversidade das terras
pOblicas devolutas localizadas em areas de cerrado retornadas pelo
Estado, que foram objeto de contratos de arrendarnento, comodato e outros
instrumentos congéneres e utilizadas em projetos agrossilvipastoris;

IV - criar mecanismos que assegurem a utilizaçao, pelas comunidades
tradicionais, por meio de suas cooperativas ou outras formas associativas, de
areas de reserva legal para a coleta de frutos e produtos nativos do cerrado;

V - desenvolver experimentos e pesquisas voltados para a producão de
mudas para o atendirnento a novos plantios e a recuperação de areas
degradadas;

VI - pesquisar os aspectos culturais e folclôricos relacionados corn o pequi
e os demais frutos do cerrado, divulgar seus eventos comernorativos e datas
relevantes e identificar, no programa, as areas adequadas ao turismo e
Incentivar sua prática;

VII - divulgar os componentes nutricionais e medicinais do pequi e de
Outros frutos e prod utos do cerrado;

VIII - incentivar a industrialização do pequi e dos demais frutos do cefrado,
mediante sua transformação em doces, licores, batidas e outros dérivados;
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IX - desenvolver acöes que propiciem a melhoria da qualidade dos

prod utos;
- criar selo que identifique a area de produçao e a qualidade do prodUto;

Xl - incentivar a comercializaçao do pequi e de outros frutos do cerrado e
de seus derivados;

XII - incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econOmjco
dos produtores e trabaihadores envolvidos corn a exploração do pequi e dos
demais frutos do cerrado, bern como sua orgariizaçao em cooperaticas e
outras formas associativas. 	 -

Art. 3° - As açöes governarnentais relativas ao planejarnento e a
irnplementaçao das atividades do PRO-PEQUI contarão corn a participaçäo
de representantes de instituiçoes püblicas e de organizaçOes não
governamentais ligadas a agricultura familiar, aos trabaU-iadores e produtcres
rurais e a proteçâo do meio ambiente, corn atuaçao preponderante nas areas
de cerrado.

Art. 4° - As terras pUblicas e devolutas arrecadadas pelo Estado localizadas
em areas de cerrado e que apresentem potencial agroextrativista serão
destinadas a projetos de assentamento de trabalhadores rurais, nos moldes
de reserva agroextrativista.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante proposta da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, urn centro de
referéncia, corn Os objetivos de coordenar pesquisas, manter banco de
dados, produzir e divulgar material didãtico, prornover acoes de educaçao
ambieñtal, de resgate e valorizaçao da cultura local e outras atividades
associadas ao pequi e aos demais frutos e produtos nativos do cerrado.

Art. 6° - Esta Iei será regulamentada no prazo de cento e oltenta dias a
contar da data de sua publicaçao.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Márcio Kangussu, relator - João Batista de

Oliveira - Paulo Piau - AIlton Vilela:
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112/2000
(Nova Redaçao, nos Terrios do Art. 138, § 1°, do Regirnento lnterno)

Cornisad d SaUde
Relatoio

De autoria do Deputado Arnilcar Martins, o Projeto de Lei n° 1.112/2000
acrescenta a inciso VIII ao art. 2° da Lei n o 11.553, de 3/8/94, que dispoe
sobre a acão do Estado corn vistas ao favorecimento a realizaçao de
transplantes

Examinada a rnatéria pela Comissao de Constituiçao & Jutiça, esta

---.
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legatidade e Ihe
apresentou a Ernenda n° 1. Nos termos do art. 173, § 2°, do Regimento
Interno, foi anexado a proposição o Projeto de Lei n° 1.204/2000. Cabe agora
a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", daquele Regimento.

Fundamentaçao
A proposicao ern análise objetiva incluir entre as obrigaçOes do Estado a de

manter, em caráter perrnanente, uma aeronave de sua propriedade a
disposicâo para o transporte de órgãos, tecidos e substâncias humanas
destinadas a transpiante.

Para tanto, o projeto pretende acrescentar inciso ao art. 2° da Lei n°
11.553, de 3/8/94, que trata da ação do Estado sobre a realizaçao de
transplantes.

A preocupacao do autor ao apresentar tal proposição é procedente, uma
vez que o tempo gasto entre a retirada dos ôrgãos do doador e a cotocaçao
destes no receptor deve ser o menor possivel. Existe urn limite de horas para
o aproveitarnento adequado dos ôrgaos apôs sua retirada, e as questães de
ordern burocrática, médica e familiar que envolvern o transplante podem
consurnir tempo considerével.

O projeto fol alterado pela Comissão de Constituição e Justiça, que Ihe
apresentou emenda, corn o objetivo de aprimora-lo. Acatarnos a emenda por
concordarmos ser a aeronave insuficiente, ja que, em pequenas distãncias,
ela não se justifica e, em rnuitos rnunicIpios, não ha sequer campo de pouso,
fazendo-se necessario urn serviço de transporte rodoviário.

O oferecimento de urn transporte rnais eficiente possibilitara a realização de
rnaior nümero de transplantes, corn evidente beneficio para a populacao.

A proposição em exarne, se transformada em norma juridica, certarnente
viré aprimorar a Iegislaçâo existente sobre o assunto.

Acatamos sugestao para alterar o projeto, a qual apresentamos na forma
de subemenda

Conclusão
Em face do exposto, sornos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.112/2000 no 10 turno, corn a Subernenda n° 1, a seguir apresentada, a
Emenda o 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VIII, de que trata o art. 1° do projeto, a seguinte redação:
VIII - manter, em carater permanente, servico de transporte aéreo e

rodoviario de ôrgäos, tecidos e substäncias hurnanas destinadas a
transplante, corn veIculos de sua propriedade ou outros alocados para essa
finalidade, dentro ou fora do Estado, sempre que houver necessidade.".

Sata das CornissOes, 8 de novembro de 2090. 	 ..
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Miguel Martini, Presidente e relator - Edson Rezende - Cristiano

Canêdo.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.244/2000

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatório

o projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, obriga as empresas
prestadoras de serviço de telefonia a instalarem aparelhos de medicao de
consurno nos telefones fixos e dá outras providéncias.

o projeto foi distribuido a. esta Comissäo para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposiçao em apreço objetiva garantir ao consumidor informaçoes

claras e confiáveis sobre a utilizaçao do serviço de telefonia.
Propöe o autor da iniciativa que a inovação seja implantada nos mesmos

termos dos serviços prestados pela CEMIG e pela COPASA-MG em nosso
Estado, onde a mensuração do consumo e efetivada por equipamentos
instaladbs dentro da propriedade do consumidor.

Ainda segundo o autor, o aparelho proposto seguiria o mesmo principio
técnico do BINA, que seria acoplado ao telefone, scm custo para o
consumidor.

A proposta diz respeito a proteçâo ao consumidor, cabendo tanto a União
quanto aos Estados o disciplinamento da matéria, conforme previsäo
constante no art. 24, V e VIII, da Constituiçao Federal.

Conclusäo
Em face do èxposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projétb de Lei n° 1.244/2000.
Sala das Comissôes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.254/2000

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatôrio

0 projeto de lei em , tela,dé autoria'do Deputado João Paulo, dispoe sobre
a proibiçäo do uso de telefones celulares dentro de salas de aula, teatros,
cinemas e igrejasé dáôutrás provideci:'

.9 referido pojeto foi distribuidoa'sta Cdmissäo para receber parecer
quanto aos aspetos do juridiidde, constituaibnalidade e légalidade, nos
termos do art. 188, , c/cd at 102lII, 'a"d6 Regirnento lnterño.

FuridarrTentaçao
A proposição em apreco objetiva éstingir'ó üso detelefie celulares
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buscando maior civilidade e respeito no interior dos ambientes
mencionados acima.

Estabelece o projeto, para o cumprimento do comando constante no seu
art.1°, que esta proibiçao se limita a conversação ao telefone e ao soar de
sua campainha. Sendo assim, as demais funçoes do equipamento serão
admitidas desde que nâo gerem incômodo aos circunstantes.

A proposta diz respeito a proteçao ao consumidor, cabendo tanto a União
quanto aos Estados o diciplinamento da matéria, conforme previsão
constante no art.24, V e VIII, da Constituiçao Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1 .254/2000.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 58/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
RelatOrio

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 58/99 visa a proibir
o armazenamento de rejeitos ou residuos tOxicos ou perigosos no territOrio do
Estado.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 e corn a Emenda n° 1,
a proposição retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para 0 2°
turno, nos termos regimentais. Integra este parecer a redaçao do vencido no
1° turno.

Fundamentaçao
0 projeto de Iei em exame, aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo

n° 1, apresentado por esta Comissäo, procura atender a necessidade de
controle e licenciamento das atividades e dos empreendimentos geradores
de residuosperigosos no Estado de Minas Gerais. Ao debate em torno da
matéria, compareceu uma comissão composta por membros de diversos
órgãos governamentais afins, tendo em vista a complexidade do tema e 0
tratamento especial que se deve dar a ele na Iegislação. Puderam discutir 0
assunto .representantes da Secretaria de Estado da Saüde, da Fundaçâo
Estadual de Meio Ambiente, da Superintendéncia de Limpeza Urbana, do
Fundo Nacional de SaUde, da Universidade do Estado de Minas Gerais e do
Conselho Nacional de Energia Nuclear, os quais solicitaram 0
aprofundamento da discussão, corn sugestOes, para que se tornasse
obrigatoria a intervençao não sO dos Orgãos competentes de controle
ambiental, mas também dos Orgaos da area de saUde, umavez que 0 projeto
deveria incluir os resIduos resultantes de atividades exercidas por
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III - agrupamento das informaçoes P01 politicas setoriais e programas
orcamentários, corn dados sobre:

a) saUde;
b) educação;
c) segurança pUblica;
d) esporte, lazer e turismo; 	 -
e) participaçao dos municipios na arrecadaçao do ICMS e do IPI;
f) outras areas de interesse da municipalidade".
A proposição em tela, além de propiciar o aperfeicoarnento da fiscaflzaçao

da aplicaçao dos recursos destinados ao ensino fundamental, não traz
impacto financeiro nem orçamentario para o Tesouro Estadual.

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

Complementar n° 26/2000 no 10 turno, na forma original.
Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Corréià, relator - Olinto Godinho - Paulo

Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1157/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
RelatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 1.157/2000
dispOe sobre o Programa Estadual de lncentivo a Piscicultura.

A Comissäo de Cohstituiçao e Justiça deixou de apreciar a matéria, em
virtude de requerimento deferido pelo Presidente da Casa, de conformidade
corn o item VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno. Vem, agora,
o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçao
0 projeto autoriza o Executivo a criar o Programa Estadual de Incentivo a

Piscicultura, corn o objetivo de garantir o controle, a perpetuaçao e a
reposição da ictiofauna estadual, bern como incentivar sua proteção e
desenvolvimento sustentável. Visa, também, de forma especifica, a promover
a reprodução e a criaçao do surubim em cativeiro para posterior
repovoamento do rio São Francisco e de outros corpcis de água.

As diretrizes. de irnplementaçao e execução do programa incluem a
indicaçao de areas propicias para instalaçâo de unidades de pesquisa e
desenvolvimento,o càdastro dos criadores, ó estimulo a ifliciàtiva privada nas
açoes e projetos que integram o programa, o incentivo e a assistência técnica
para desenvcver a pesquisa sabre a espécie, a reproduçao e a criação em
cativeiro Como fontes de financiamento do programa alem das dotaçoes
consignadas no orçamento e dos réditos adicionais, constàm as rnultas e os
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emolumentos previstos no art. 23 da Lei n° 12.265, de 27/7/96, que dispOe
sobre a politica de proteçao a fauna aquática e de desenvolvimento da pesca
e da aqUicultura.

A lei da pesca exige, para o exercicio da aquicultura, al inclulda a
piscicultura, a registro do aquicultor e a licença expedida pelo IEF. Cabe ao
poder püblico fomentar as atividades correlacionadas, inclusive estimular a
implantacão de centros de treinamento e orientação e a criação de estaçöes
apropriadas. Ao IEF foram atribuidas competéncias para a gestao e fomento
da piscicultura, para a fiscalizaçao e estimulo a açoes de repovoamento e
para a realização de projetos dirigidos a especies nativas dos rios mineiros.

0 projeto de lei traduz uma inovação ao promover a reproduçao e a cniação
do surubim em cativeiro para posterior repovoamento do rio São Francisco e
de outros corpos de água. Sabe-se que a bacia hidrogrãfica do São
Francisco vem sofrendo degradacOes multiplas, tais como descargas de
esgotos domésticos e industniais, despejos de garimpos, de mineradoras,
desmatamentos, contaminaçOes por metais pesados, agrotôxicos e
assemelhados. Essas fontes de poluiçao impactarn negativamente tanto suas
aguas quanta seus peixes.

Vale ressaltar que, ao longo da bacia, ja forarn identificadas cerca de 150
especies de peixes, entre as quais se destacam as do tipo migratorio, a
exemplo do surubim. Contudo, rnuitas especies de outras bacias já foram al
introduzidas, quando do povoarnento de seus reservatórios e açudes. 0
tucunaré é uma delas. Tais fatores tern causado, corn freqUência,
desequilibrio na preservação das especies nativas.

Apesar dos sérios problemas ambientais observados na bacia, constata-se
que algumas areas oferecem boas condicoes para a pescaria. Outras,
bastante degradadas, poderão ser recuperadas mediante a realização de
açoes e programas destinados a promover a melhoria das condiçOes
ambientais da rede hidrica. A proposição em anélise visa a propiciar uma
atencao especial a cultura do surubim, corn o objetivo de promover a
desenvolvimento de pesquisas e a adoçao de tecnologias para a criação da
espécie em cativeiro e para repovoamentos possIveis. E, portanto, uma
iniciativa que deve receber 0 nosso apoio.

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

1.157/2000 no 10 turno, na forma original.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - lvo José, relator - Adelino de Carvalho.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.215/2000
Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçamentãria

RelatOrio
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De autoria do Tribunal de Justica do Estado, por interrnédio de seu

Presidente, o projeto de lei em epigrafe reajusta Os vencimentos e Os
proventos dos servidores do Poder Judiciãrio e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissäo de Constituiçâo e Justica concluiu pela
juridicidade,. constitucionalidade e legalidade da matéria. Posteriormente, a
Comissão de Adrninistraçao POblica manifestou-se por sua aprovação na
forma original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de
sua competência.

Fundamentaçao
A proposicao em pauta tern por objetivo reajustar, no percentual de 10%, a

partir de 1 0/7/2000 , os vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciário.

Para este exercicio, ou seja, para o incremento de despesa de juiho a
dezembro, o projeto, em seu art. 2°, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar de ate R$26.080.485,00 para o Tribunal de Justica, de
R$2.145.000,00 para o Tribunal de Alçada e de R$280.000,00 para 0
Tribunal de Justiça Militar, totalizando cerca de R$28.500.000,00.

Por outro lado, as mais prevalentes interpretaçoes da Lei de
Responsabilidade Fiscal conduzem ao entendirnento de que Os lirnites de
gasto dos Poderes corn pessoal passam a vigorar a partir do exercicio de
2001, nao se aplicando ao ano em curso.

Para o prOximo exercicio, o aurnento salarial não encontra nenhum
impedimento, visto que, segundo informaçoes do Tribunal de Justica, a
proposta orçarnentãria para 2001 fixa as despesas para o Poder Judiciário jã
considerando esse aumento.

Finalmente, entendernos que a proposição e meritória, visto que esses
servidores encontrarn-se corn seus vencimentos defasados, pois não tern
reajustehé cinco anos, e que o Executivo jã atualizou os vencimentos de
seus servidores, não havendo coma negar o reajuste aos servidores do
Poder Judiciãrio.

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

1.215/2000 no 10 turno, na forrna proposta.
Sala das ComissOes, l°de nôvembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rémolo Aloise - Ivair Nogueira - Olinto

Godinho - Rogerio Correia.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 328/99

Comissao dé Fiscalizaçaô' Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto em tela altera a
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redaçao do § 1° do art. 1° da Lei n° 6.194, de 26/11/73, que dispôe sobre
a Unidade de Tesouraria e a execução financeira do Estado e dá outras
providências.

Aprovado no 10 turno, na forma do Substitutivo n° i, retorna a projeto a esta
Comissão para receber parecer no 2° turno. Segue anexa a redaçao do
vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentaçäo
A proposição em análise tern por objetivo retirar do Sistema de Unidade de

Tesouraria a execução orçamentária e financeira de recursos dos fundos
estaduais ja criados e daqueles que vierern a ser instituidos e os recursos
pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental -
FUNDEF.

0 Sistema de Unidade de Tesouraria foi concebido para possibilitar a
adrninistração central do Poder Executivo manter o estrito controle da
posição financeira global do Estado e a controle individualizado da posição
de caixa de cada unidade orçamentária.

Quanto a origern, as recursos que compãem a arrecadação do Estado se
dividern em ordinários e vinculados. Os recursos ordinários, por não serem
de terceiros, são contabilizados diretamente na Unidade de Tesouraria -
Conta LJnica.

Os recursos vinculados a orgãos, entidades e fundos são contabilizados
nas respectivas contas individuais, que ao final de cada dia tern seus saldos
transferidos para a conta Onica do Estado. Essas transferências são
registradas na Conta de Movirnento de Fundo de Recursos a Utilizar - FRU -,
que representa as obrigacoes financeiras do Tesouro Estadual para corn
seus Orgãos, entidades e fundos.

No final do exercicio de 1999, para cada R$1,00 de obrigacoes financeiras
que o Tesouro Estadual tinha no FRU, ele dispunha de R$0,1 1 para saldã-
las. Assim, percebe-se que a conta ünica tern sido financiada 01 recursos de
terceiros (orgãos, entidades e fundos). Nesse financiamento, as fundos
estaduais tern contribu ido corn parcela significativa (R$2 18.000.000,00,
aproxirnadamente, em 31/12/99, de urn total de R$460.000.000,00).

Entende esta Cornissão que a Sistema de Unidade de Tesouraria propicia
rnelhor organização financeira e contábil das contas publicas, bern corno
alivia as pressoes sobre o caixa do Tesouro, evitando a manutenção de
recursos ociosos em detrimento de outras prograrnaçöes mais urgentes. No
entanto, tern prejudicado a realização dos programas concebidos para Os
fundos estaduais, que, criados por leis especificas, carreiam recursos
financeiros para esses prograrnas.

Paraevitar que esses recursos integrem o Caixa Unico do Estado e, assirn,
garantir a realizaçao das prograrnacöes dos fundos estaduais, apresentamos,
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na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° i.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 328/99

no 2° turno, na forma do Substitutivo n° i, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera dispositivo da Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, que dispöe
sobre a Unidade de Tesouraria e a execuçäo financeira do Estado e dá
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 2° da Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, alterada pela

Lei n o 11.730, de 30 de novembro de 1994, passa a vigorar corn a seguinte
redaçào:

"Art. 2° - 0 Sistema de Unidade de Tesouraria engloba as receitas, as
despesas e operaçoes de crédito legalmente autorizadas.

Parágrafo ünico - As receitas vinculadas aos fundos estaduais e ao Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF = não integram o
Sistema de Unidade de Tesouraria.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo efetuará os ajustes no Sistema Integrado de
Adrninistracao Financeira no prazo de sessenta dias contados da data da
publicação desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, l°de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Correia, relator - lvair Nogueira - Rémolo

Aloise - Olinto Godinho.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 328/99
Acrescenta dispositivos a Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, que

dispOe sobre a Unidade de Tesouraria e a execucão financeira do Estado e
dé outras providéncias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, alterada pela Lei n°

11.730, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigOrar acrescida dos seguintes
arts. 12 e 13, renurnerando-se Os artigos subseqUentes:

'Art. 12 - Fica instituida reserva técnica financeira na Conta Unica do
Estado, corn percentual a ser definido em decreto pelo Poder Executivo,
sobre os saldos trànsferidos dos recursos financeiros deorgãos, entidades e
fundos integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria.

Paragrafo Unico - 0 saldo financeiro da reserva técnica, a que se refere o
"capUt" 1este artigô sérá disponibilizado no SIAFI para Os ôrgãos, entidades
e fundos que tiveram seus reêursos transferidos para a Conta Unica.
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Art. 13 - Fica o Estado autorizado a repassar as entidades e fundos

integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria a rernuneracão liquida
obtida nas aplicacaes financeiras das disponibilidades de caixa de seus
recursos transferidos a Conta Unica do Estado, de forma proporcional a sua
utilizacäo.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 741/99
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatôrio
De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 741/99 cria a Area

de Proteçao Ambiental - APA Fazenda Capitão Eduardo - e dé outras
providências.

Aprovada no 1° turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, a proposição retorna a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos
regimentais. Integra este parecer a redacao do vencido no 1° turno.

Fundamentacao
A criacao da Area de Protecao Ambiental - APA Fazenda Capitäo Eduardo

-, situada no extremo da região Nordeste, objetiva preservar o patrimônio
ambiental de uma area onde se localiza parte de sub-bacias que drenam
para as bacias do rio das Velhas e ribeirão do Onca, sendo a mais
significativa a do côrrego Cebola. Por se constituir em urn foco de vãrios
interesses, a exemplo da expansão urbana e industrial, a regiao onde se
encontra a fazenda Capitão Eduardo é passivel de sofrer danos ambientais
se nâo forem tomadas medidas eficientes para protege-la. Por au ainda flui
urn curso de agua perene corn vida aquatica, alérn de se encontrarem
diversas nascentes e ohos de agua. A declaraçao da area como de protecao
ambiental e uma iniciativa que condiz com Os objetivos especificos que a
legislaçao ambiental define para a proteção de espacos territoriais corn
atributos ambientais notãveis ou de relevante interesse pUblico.

Em virtude da lei que se pretende editar, o Poder Executivo estabeleceré
normas de uso da APA de acordo corn as condiçOes locais biologicas,
geolOgicas, urbanisticas, agropastoris, culturais e outras. Assim, ha razöes
suficientes para que esta Comissão reafirme seu apoio a proposiçao,
conforme parecer emitido no 1° turno.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 741/99 no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
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Cabo Morals, Presidente - lvo José, relator - Adelino de Carvaiho.

Redacao do Vencido no 10 Turrio
PROJETO DE LEt N° 741/99

Cria a Area de Proteçao Ambiental - APA Fazenda Capitão Eduardo - e dã
outras providencias.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais d.creta:
Art. 1° - Fica declarado como Area de Protecao Ambiental - APA Fazenda

Capitão Eduardo - o terreno que corresponde a uma superficie aproximada
de 260,Oha (duzentos e sessenta hectares), contida na poligonal definida
pelas cootdr ds UTM 78067808 e 616-619, compreendendo seus limites
e confrontaçOes:

a) ao leste, terrenos a margem esquerda do rio das Veihas;
b) ao sul, terrenos ao norte do leito da Ferrovia MRS;
C) ao forte, terrenos a margem direita do ribeirão do Onça;
d) as demais confrontacoes definidas pelas linhas que unem as

mencionadas coordenadas.
Art. 2° - A APA Fazenda Capitão Eduardo destina-se a recuperaçäo, a

preservação e a conservacão ambiental do terreno mencionado no art. 10 e,
ainda:

- a proteçao do ecossistema natural da area;
II - a recomposição da mata ciliar e das demais areas de preservacäo

previstas em lel;
Ill - a melhoria das condiçoes ambientais para recuperacão e proteçao da

fauna e da flora local;
IV - a proteção de manancials e do patrimOnlo paisagistico.
Art. 3° - E proibido, na APA mencionada:

- promover acães de desmatamento e degradacão ambiental que
descaracterizem os ecossistemas da area;

II - realizar obras que impliquem ameaca ao equillbrio ecolôgico Cu que
atentem contra os objetivos referidos no art. 2° desta lei.

Art 4° - 0 Estado Se articulará corn o Municipio de Belo Horizonte para a
implantação e a administraçáo da APA Fazenda Capitao Eduardo.

Pragrafo Unico - 'Pará a gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo será
constituldo Orgao colégido composto de representantes do poder püblico
estadual, muiicipal'e de éntidades da sociedade civil organizada.

Art. 5° As pessbas fisicas bujuridicas que desrespeitarem esta lei estarão
sujeitas a responsabilidades civil e criminal.

Art. 6°- Esta leientra em vigor nadátade sua publicação.
Art7° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEt N° 795/2000
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals.
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Relatôrio

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 795/2000
dispöe sobre o Programa de Regularizacão e Controle das lihas Fluvials e
Lacustres do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° i, a proposicao retorna a
esta Comissâo a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos
regimentais. Integra este parecer a redaçao do vencido no 1° turno.

Fundamentação
Na forma aprovada em 1° turno, o projeto de lel em exame determina, em

seu art. 1°, que as ilhas fluviais e lacustres de domlnio do Estado sejarn
identificadas, demarcadas, cadastradas e destinadas, preferencialmente, a
proteçao dos ecossistemas naturals. Ficou determinado, também, que uma
comissão técnica multidisciplinar, criada no ambito do Poder Executivo,
procedera ao levantamento dos aspectos juridicos e ambientais das areas
referidas.

A iniciativa vem preencher uma lacuna na tegislacão quanto ao
cadastramento, identificação dominial, destinação e regularizaçäo da
ocupação antrôpica de tais ilhas, ressaltando-se a ênfase nos aspectos de
protecao dos ecossistemas. Reiteramos, assim, o apoio desta Comissão a
matéria, na forma aprovada no 10 turno.

Conctusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 795/2000, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Cabo Morals, Presidente - Adelino de Carvaiho, relator - Ivo José.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEt N° 795/2000

DispOe sobre as ilhas fluviais e lacustres de dominlo estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As ilhas fluviais e lacustres de dominio do Estado e as areas de

ilhas que, em parte, sejam de dominlo do Estado seräo identificadas,
demarcadas, cadastradas e destinadas, preferencialmerite, a protecão dos
ecossistemas naturals.

Paragrafo ünico - Comissão técnica multidisciplinar, criada no âmbito do
Poder Executivo, procedera ao levantamento dos aspectos juridicos e
ambientais das ilhas e das areas referidas no "caput".

Art. 2° - As ocupaçOes antrOpicas nas ilhas corn potencial de
aproveitamento socioeconOmico serão regularizadas de acordo corn o
disposto na legislaçao de terras devolutas.

Paragrafo unico - Quando a posse for insusceptivel de regularizacão, o
Estado devera promover o reassentamento dos ocupantes não proprietérios
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de imôvel rural ou urbano em terras pUblicas destinadas a reforma agrária
ou em projetos de colonização, preferencialmente na mesma regiao.

Aft 3° - 0 Estado poderá delegar aos municIpios, mediante convénlo, 0
controle e a exploração das ilhas corn potencial de aproveitarnento
socioeconômco.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.

PAR ECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 945/2000
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrio
0 projeto de lei em exame, do Deputado Márcio Cunha, altera a Lei no

13.464, de 12/1/2000, que criou o Fundo Estadual de Recuperação do
PatrimOnio HistOrico, Artistico e Arquitetonico - FUNPAT.

Aprovada no 10 turno, na forma original, retorna a proposição a esta
Cornissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.102, VI,
"b', c/co § 2° do art.184, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lel n° 945/2000 propOe alteração no art.13 da Lei n° 13.464,

de 12/1/2000, incluindo urn representante da Secretaria de Estado de
Turismo no grupo coordenador do FUNPAT.

Parece pacifico que a integracão de acoes que visem a preservação do
patrimonio cultural corn politicas de incentivo ao desenvolvimento da
exploracão turIstica desses bens deva ser uma relação permanente e
necessária, que passe pelo mütuo conhecimento e pela cooperação entre os
órgaos pUblicos responsáveis por essas polIticas. Em se tratando de medidas
destinadas a proteger o patrirnOnio histôrico e artIstico do Estado, essa
integração e vital, pois ele é o principal motor do turismo receptivo mineiro,
corn potencial para tornar-se urna atividade econOmica de grande
envergadu ra.

A donstituiçao de grupos interdisciplinares para gerir e supervisionar as
açoes de governo direcionadas a essas atividades favorece o meihor controle
e aproveitamento dos recursos a, elas destinados. Dal, a ampla cornposicão
do grupo coordenador do FUNPAT, que conta corn colaboradores
provenientes dos vários orgãos publicos que tern, de alguma forma,
identidade corn o setor.

A ausência, na composição atual do grupo coordenador do FUNPAT, de
urn representante da Secretaria de Turismo explica-se, tãö-somente, pelo
fato de que, a epoáa em que a matéria foi aprovada, ainda tramitava nesta
Casa o projeto de criação da referida Secretaria.

Consolidada a irnplantacao da SET nada obsta que se corrija a omissão
dando assento no supracitado griipo a uri rèpresentante por ela indicad6:
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 945/2000
no 2° turno, na forma proposta.

Sala das Comissöes, 1° de novernbro de 2000.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José

Milton - Paulo Piau.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 1 0/11/2000 , as seguintes cornunicaçOes:
Do Deputado AntOnio JUlio (3), dando ciéncia a Casa do falecimento dos

Srs. Marco Antonio Rodrigues, ocorrido em 24/10/2000, em São Lourenço,
Silvio Lage Pinto, ocorrido em 22/10/2000, ern Belo Horizonte, e AntOnio
Eustáquio Guirnarães Pena, ocorrido em 25/10/2000, em Parã de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES, EM 6/11/2000
Presidéncia do Deputado Ailton Vilela

Sumàrio: Comparecimento - Falta de quorum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - AmbrOsio
Pinto - Antonio JUlio - Dimas Rodrigues - Ivo José - Luiz Fernando Faria -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise.

Falta de Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - As 2Ohl5min, a lista de

comparecimento não registra a existëncia de numero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 7, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na ediçao anterior.).

DES IGNAcA0 DE COMISSOES
- 0 Sr. Presidente designou, na 190 Reunião Ordinãria, a seguinte

cornissão:
Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Apurar as Circunstàncias

em que Ocorreu a Demissão do Diretor do Instituto de Pesos e Medidas de
Minas Gerais - IPEM -' Sr. Wilton Braga de Oliveira, doravante Denominada
Comissão Especial do IPEM, constituida a requerimento do Deputado lrani
Barbosa, aprovado em 25/10/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado AntOnio
Andrade; suplente - Deputado Marco Regis; pelo PSDB: efetivo - Deputado
Miguel Martini; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetivo -
Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo
PFL: efetivo - Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Rêmolo
Aloise; pelo PSD: efetivo - Deputado lrani Barbosa; suplente - Deputado João
Paulo. A Area de Apoio as ComissOes.

ATA DA 115 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 26/10/2000
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Discussão e Votaçäo de Pareceres: Pareceres da Comissão
.de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n°
27/2000 e dos Projetos de Lei n°s 211/99 e 1.196/2000; aprovaçao - Votação
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de Requerimentos: Requerimento do Deputado Irani Barbosa; rejeicão -
2a Fase: Discussão e Votação de Proposiçaes: Requerimento do Deputado
Hely Tarquinio; aprovação - Votação, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituição n° 13/99; requerimento da Deputada Elaine Matozinhos;
aprovacão do requerimento - Chamada para verificação do nUmero
regimental; inexistência de "quorum" especial para a votação de propostas de
emenda a Constituição; chamada para recomposicão do nUmero regimental;
existéncia de 'quorum" especial para a votacao de propostas de emenda a
Constituição - Registro de Presença - Votacão, em 10 turno, da Proposta de
Emenda a Constituição n° 23/99; votação nominal da proposta original;
rejeição; votacao nominal do Substitutivo n° 1; aprovação - Votação, em 2°
turno, da Proposta de Emenda a Constituicão n° 30/99; votacão nominal da
proposta, salvo emenda; aprovacao na forma do vencido em 1° turno;
questao de ordem; leitura e votação nominal da Emenda n° 1; aprovação -
Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçào n° 32/2000;
aprovacão na forma do vencido em 10 turno - Votacão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 29/2000; aprovacão na forma do Substitutivo
n° 1 - Votacao, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11/99;
aprovacão na forma do vencido em 10 turno - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 23/2000; votaçao nominal do projeto, salvo
emenda; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; leitura e votacão
nominal da Emenda n° 1; aprovação - Votacão, em 2° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 24/2000; aprovacão - Votaçao, em 2° turno, do Projeto de
Lei n° 513/99; requerimento do Deputado João Paulo; aprovaçâo do
requerimento - Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda a
Constituição n° 1/99; aprovacão na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 58/99; encerramento da
discussão; votaçao do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; votacão
da Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
487/99; aprovacão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 789/2000;
aprovação corn as Emendas n°s 1 a 4 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei no 855/2000; aprovacao na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei n° 857/2000; aprovacâo na forma do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 893/2000; aprovacão na forma
do Substitutivo n° i - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 943/2000;
aprovacäo corn as Emendas n°s 1 a 3 - Discussão, em 1° turno, dos Projetos
de Lei n°s 958 e 984/2000; aprovacão - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei no 997/2000; apresentacão da Emenda n° 9 e da Submenda n° 1 a
Emenda no 7; encerramento da discussao; encaminhamento do projeto, da
emenda e da subemenda a Comissâo de Direitos Humanos - Discussão, em
2° turno, do Projeto de Lei n° 11/99; aprovação na forma do vencido em 1°
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turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 37/99; encerramento
da discussao; votacäo do Substitutivo n° 1; rejeicäo; votaçao do projeto
original; rejeicao - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 151/99;
aprovaçao na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lel n° 303/99; aprovação na forma do vencido em 10 turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 464/99; apresentação da
Emenda n° 1; encerramento da discussao; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 553/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussâo, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 610/99; aprovação na forma do
vencido em 10 turno - Discussào, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 645/99;
aprovacão na forma do vencido em 1° turno, corn as Emendas n°s 1 a 10 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 798/2000; aprovacão na forma
do vencido em 1° turno - Questöes de Ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durvál Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins
- Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dirnas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
TarquInio - Irani Barbosa - 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 Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade
- Olinto Gödinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (DeputadoAnderson Adauto) - As 9hl5min, a lista de

corn'parecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção dé Deus e em home do povo rhineiro, iniciamos os
nossds trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proeder a leitura
da àta da réuñiâo anterior.

• 	 •laparte
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- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário procede a leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2 Parte (Ordem do Dia)

P Fase
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidência vai

passar a 1a Fase da 2a Parte da reuniäo, corn a apreciacao de pareceres e
requerimentos.

Discussão e Votaçao de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 27/2000, do DepUtado
Marcelo Gonçalves, que altera a Lei n° 5.406, de 16/12/69. 0 parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacão. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se
o projeto.

Parecer da Comissâo de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° 211/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que institui Os conselhos
cornunitãrios de seguranca publica e da outras providências. 0 parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, a parecer. Não
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacao. Os Deputados
que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° 1.196/2000, do Governador do Estado, que dispöe sobre medida de
seguranca para os ex-Governadores do Estado e dá outras providências. 0
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussäo, a
parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo. Em votação. Os
Deputados que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se a prajeta.

Vataçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado lrani Barbosa, em que

solicita seja a Comissão de Fiscalização Financeira ouvida a respeito das
emendas apresentadas em Plenário ao Prajeto de Lei Complementar n°
17/99. Em votação, o requerimenta. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se a
requerirnento.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Ease, a Presidência

passa a 2a Fase da 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votacãa da
matéria constante na pauta.

Discussâo e Vataçâo de PropasicOes
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O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Hely

Tarquinio, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que a
Proposta de Emenda a Constituiçäo n° 25/99 seja apreciada em Cjltimo lugar
entre as matérias em fase de discussão. Em votaçäo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Votacao, em 1° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 13/99, do
Deputado João Leite, que acrescenta a Constituição do Estado o art. 300 e
suprime o inciso I de seu art. 139. A Cornissão Especial opina pela rejeição
da proposta. Vem a Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos,
solicitando o adiamento da votaçao da matéria. Em votaçao, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidéncia n° 7, soticito ao Sr.
Secretãrio que proceda a chamada dos Deputados, para verificação de
"quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 48 Deputados. Não ha

"quorum" para a votação de propostas de emenda a Constituiçäo. A
Presidéncia, nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao
Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados, para recomposição
de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 54 Deputados, nUmero

suficiente para a votaçao de propostas de emenda a Constituicäo.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presenca, em Plenãrio, do ex-
Deputado Marcos Helênio.

Votaçao, em 1° turno, da Proposta de Emenda a Constituição n° 23/99, do
Deputado Rogerio Correia, que acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição
do Estado. A Comissão Especial opina pela .aprovação da proposta na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Tendo em vista a aprovacäo de
requerimento do Deputado Ivo José, solicitando a inversão da preferência na
votaçäo da matéria, a Presidéncia val submeter a votos, em primeiro lugar, a
proposta original: A -Presidência vai submeter a matéria a votaçao pelo
processo nominal. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarao "sim",
e os que desejarem rejeitá-Ia registrarao "não". Em votação.

- Procede-se a votacão nominal por meio do painel eletronico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "näo" 54

Deputados. Está, portanto, rejeitada a Proposta de Emenda a Constituição n°
23/99 na forma original. A Preidéncia vai submeter a votação pelo processo
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nominal o Substitutivo n° 1 	 Proposta de Emenda a Constituição n°
23/99. Em votação.

- Procede-se a votação nominal por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; votou 'não" 1 Deputado.

Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 1. Esté, portanto, aprovada, em 10

turno, a Proposta de Emenda a Constituiçäo n° 23/99 na forma do
Substitutivo n° i. A Comissão Especial.

Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituicao n° 30/99, do
Deputado Márcio Cunha, que altera a composicão do Conselho de Defesa
Social. A Comissâo Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 10 turno, corn a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, a
proposta, salvo emenda. A Presidência vai submeter a matéria a votaçao
pelo processo nominal. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-Ia registrarao "não". Em votacão.

- Procede-se a votação nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votam "sim" as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio Julio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano CanOdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUlnio - Ivair Nogueira -
Ivo 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 - Marcia Cunha -
Marcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados; não houve voto contrãrio.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda a Constituição n° 30/99,
salvo emenda.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, peco a V. Exa. que seja feita

a leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretario que proceda a

leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretàrio - (- Lê:)

"EMENDA N° 1
Acrescente-se a proposicão 0 seguinte art. 2°:
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'Art. 2° - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua

publicacao.'.
Sala das Comissöes, 2 de outubro de 2000."
o Sr. Presidente - Em votaçao, a Emenda n° i.
- Procede-se a votacão nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votam "sim' as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto -

Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio Julio - Berié Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - DiIzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Ivair Nogueira -
Ivo José - Joäo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Marcia Kangussu - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargenta Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

- Vota näo" a seguinte Deputado:
Luiz Menezes.
0 Sr. Presidente - Votaram "sirn" 55 Deputados; votou "não" 1 Deputado.

Está aprovada Emenda n° 1. Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a
Proposta de Emenda a Constituiçao n° 30/99 na forma do vencido em 1°
turno, corn a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Votação, em 2° turno, da Propasta de Enienda a Constituição n° 32/2000,
do Deputado Chico Rafael, que acrescenta paragrafo Unico ao art. 152 da
Constituiçâo do Estado:

- Procede-se a votacaa nominal par meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim" 56 Deputados; não houve voto contrário.

Estã, portantb, aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda a Constituição
n° 32/2000 na forma do vencida em 1° turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 1° turno, do Prójeto de Lei Complementar n° 29/2000, do
Deputada Paulo Piau, que altera dispositivos do art. 42 da Lei n° 6.624, de
18/7/75, que dispoe sabre a. organizaçâo básica da PMMG. A Comissão de
Justiçâ conclui pela constitücionalidade'do projeto na forriia do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Administraçao Püblica opina par sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justica. Em
votaçâo, a Substitutivo n° 1. A Presidéncia vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, nos termos do incisd I do art. 260, c/c a art. 255, do
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Regimento Interno. Em votação.

- Procede-se a votação nominal par meio do paine) eletrônico.
- Votam 'sim' as seguintes Deputadas:
Adelmo Carneira Leâo - Agastinho Silveira - AIlton Vilela - Ambrosia Pinto -

Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio JUlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiana Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Radrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhas - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinia - Ivair Nagueira -
lvo Jasé - Jaão Paula - Joäa Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Mãrcio Cunha - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Labo
- Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Pastor George - Paulo Pettersen -
Rêmola Aloise - Rageria Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sâvia Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastiãa Navarro Vieira.

- Vota em branco a seguinte Deputado:
Marcia Kangussu.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados; hauve 1 vota em branco.

Está, portanto, aprovado a Substitutivo n° 1. Estã, portanto, aprovada, em 1°
turno, a Projeto de Lei Complementar n° 29/2000 na forma do Substitutivo n°
1. A Cornissão de Administraçãa PUblica.

Votacao, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n o 11/99, do
Deputado Mauro Lobo, que acrescenta parãgrafo ao art. 152 da Lei n° 869,
de 5/7/1952. A Camissão de Fiscalizaçao Financeira perdeu a prazo para
ernitir parecer. Designada coma relator em Plenária, a Deputado Rêmolo
Aloise opinau pela aprovacãa do prajeto na forma do vencida em 1° turna. A
Presidéncia vai submeter a matéria a votaçaa pelo processo nominal, de
conformidade com a art. 260, I, c/c a art. 255, do Regimenta Interna. Em
vataçãa.

- Procede-se a votação nominal par meio do paine) eletrOnico.
- Votam "sim" as seguintes Deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinha Silveira - Ailton Vilela - AmbrOsia Pinto -

Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio JUlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Caba Marais - Carlas
Pimenta - Chico Rafael - Cristiario Canéda - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandãa - Eduardo Hermeto - Elaine
Matazinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycan Terra Pinto - Ivair Nagueira - Iva José - Jaäa
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
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Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho
- Pastor George - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados; nao houve voto contrário.
Està, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n°
11/99 na forma do vencido em 1°turno. A Comissão de Redação.

Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 23/2000, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios operacionais
para a exercicio da competéncia legal do Tribunal de Contas do Estado no
controle do pagamento de contratos administrativos. A Comissão de
Administração POblica opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 10 turno. No decorrer da discussäo, foi apresentada ao projeto emenda do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, a qual recebeu a n° 1. Nos termos do §
4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será votada
independentemente de parecer, e sua leitura serà feita no momento
oportuna. Em votaçao, o projeto, salvo emenda. A Presidéncia vai submeter a
rnatéria a votação pelo processo nominal, de confarmidade corn o art. 260, I,
c/c o art. 255, do Regimento Interno. Em votaçao.

- Procede-se a votacao nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam 'sim" Os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - ArnbrOsio Pinto - Amilcar Martins -

AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio JUlio -
Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão -
Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - 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 Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade
-. Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados; não houve voto contràrio.
Está aprovado a projeto, salvo ernenda. A Presidênëia solicita ao Sr.
Secretàrio que proceda a leitura da Emenda n° 1.
'O Sr. Secretária (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê a Emenda n° 1, publicada

na ediçao de 19/10/2p00.)
o Sr. Preidente - Em otaçao, a Ernenda n° 1.
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- Procede-se a votaçäo nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votam 'sim' as seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins -

Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio JUlio - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - lvair Nogueira - Ivo José - Joäo
Batista de Oliveira - Joãa Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinha - Pastor George - Paulo Pettersen
- Rémolo Alaise - Rogeria Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Sebastiãa Costa - Sebastiãa Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; näa houve voto contrário.
Esté aprovada a Emenda n° i. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, a
Prajeto de Lei Complementar n° 23/2000 na forma do vencido em 10 turno,
corn a Ernenda n° 1. A Comissão de Redação.

Votacão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n o 24/2000, do
Governador do Estada, que dispOe sabre a manifestação, par militar inativo,
de pensamento e apiniaa. A Comissãa de Administraçãa PUblica apina pela
aprovação do projeta. Em votaçao, a projeto. A Presidência vai submeter a
matéria a votacão, de conformidade corn a art. 260, I, c/c a art. 255, do
Regimenta lnterno. Em vatação.

- Procede-se a vataçãa nominal par meio do painel eletrOnico.
- Vatam 'sim" as seguintes Deputados:
Agostinha Silveira - AIlton Vilela - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins -

AntOnio Andrade - Antonio Genaro - Antonio JUlio - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz -
Eduarda Brandäo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Ivair Nagueira - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Paulo - Jaão Pinto Ribeira - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz

: Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Rémolo Aloise - Rageria Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastiãa Costa - Sebastião Navarro Vieira.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; nãa houve voto contraria.
Está aprovado a Prajeto de Lei Complementar n° 24/2000: A Comissãa de
Redação.
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Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 51 3/99, dos Deputados João

Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, que dispOe sobre a
fiscalização do envasilharnento, comercializaçao e distribuição de gas
liquefeito de petrOleo. A Cornissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto. Vem a Mesa requerimento do Deputado João Paulo,
apoiado pela totalidade dos LIderes corn assento nesta Casa, solicitando o
adiamento da votação da matéria. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que a aprovarn permanecarn coma se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda a Constituiçaa n° 1/99, do
Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, que dá nova redacao ao art. 69 da
Constituicao do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, a proposta. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidéncia vai submeter a
proposta a votaçao pelo processo nominal, de conformidade corn a art. 260, I,
c/c o art. 255, do Regimento Interno. Em votação.

- Procede-se a votaçao nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votarn "sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - AmbrOsia Pinto -

Antonio Andrade - AntOnio Genaro - Antonio Julio - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas
Radrigues - Dinis Pinheira - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeta - Elaine Matazinhos - Elbe Brandão - Fãbio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo 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 - Marcia Kangussu - Marco Regis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - OlintoGodinho - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia
- Ronalda Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastiäo Navarro Vieira.

0 Sr. Presidente - Votaram sim" 51 Deputados; não houve voto contrário.
Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda a Constituição
n o 1/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissâo de Redaçao.

Discussão, em 10 turno, do Prajeto de Lei n° 58/99, do Deputado João
Léite, qüe proibe a armazenamento de rejeitos ou residuos tOxicos ou
perigosôs no territôrio do Estado. A Comissão de Jüstiça conclui pela
constitucionalidadé do projeto corn a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Meio Ambiente opina par sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina par sua aprovacãa na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio
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Ambiente, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissäo de Justiça. Em
discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussãa. Em
votaçãa, salvo emenda, a Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela
aprovacão. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram.
(- Pausa.) Apravado. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justica,
que recebeu da Comissão de Fiscalizaçào Financeira parecer pela rejeição.
Os Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Esté, partanto, aprovada, em 10 turno, a Projeto de Lei n° 58/99 na
forma do Substitutivo n o 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussâo, em 1 0 turno, do Prajeta de Lei n° 487/99, do Deputado
Agostinha Silveira, que determina a inctusão da disciplina Formação de
Condutores de Veiculos nos curriculos do ensino media. A Comissão de
Justica conclui pela constitucionalidade do prajeto. A Comissãa de Educaçäo
opina por sua rejeiçäa. A Comissão de Fiscalizaçãa Financeira perdeu o
prazo para emitir parecer. Em discussãa, a projeto. Não he oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em vatacão, a projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Educaçao.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeta de Lei n° 789/2000, do Deputada
Agostinha Silveira, que dispOe sabre a criacäo do Programa Estadual de
SaUde do Professor da Rede Estadual de Ensino. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. A Comissãa de Saüde opina par sua aprovaçãa cam as Emendas
n°s 1 e 2, da Comissão de Justica. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina par sua aprovacãa cam as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e as Emendas n°s 3 e 4, que apresenta. Em discussão, a prajeto.
Não ha aradores inscritas. Encerra-se a discussäo. Em votação, a prajeto,
salvo emendas. Os Deputadas que a aprovam permanecarn coma se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em vatação, as Emendas n°s 1 e 4, que
receberam parecer pela aprovacâa. Os Deputados que as aprovam
perrnanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 10 turno, a Prajeto de Lei n° 789/2000 corn as Emendas n°s 1 a
4. A Comissäo de Saüde.

Discussão, em 10 turno, do Projeta de Lei n° 855/2000, do Deputado Marco
Regis, que dispOe sabre a criação da Central de Controle de Preças de
Medicamentos do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça perdeu a
prazo para emitir parecer. A Comissão de Adrninistracäo POblica opina pela
apravacãa do projeta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalizaçäo Financeira apina par sua apravacão na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração PUblica. Em discussão, a
projeto. Nãa ha oradores inscritas. Encerra-se a discussão. Em vatação, a
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Substitutivo n o 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que
o aprovam permaneçam.. coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
partanta, aprovado, em 10 turno, a Projeta de Lei n° 855/2000 na forma do
Substitutivo n o 1. A Comissão de Administracao PUblica.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 857/2000, do Deputado Marco
Regis, que obriga a rede pOblica de saüde a comprar niedicamentos pela
name genérica para seus estaques. A Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Saüde apina pela aprovacao do projeto
na forma do Substitutiva n° 1; que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçaa
Financeira opina pela apravação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de SaUde. Em discussão, a projeta. Näo ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçao, a Substitutivo n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputadas que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, partanta, apravada, em 1° turno, a
Projeta de Lei n° 857/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
SaUde.

Discussão, em 10 turno, do Prajeto de Lei n° 893/2000, do Deputado Gil
Pereira, que cria a Campanha Estadual Permanente de Combate a Violência
nas lnstituiçoes de Ensina do Estado de Minas Gerais e dã outras
providéncias. A Comissão de Justiça conclui pela canstitucianalidade do
projeta na forma do Substitutiva n° 1, que apreserita. As Camissöes de
Educaçaa e de Fiscalização Financeira apinam par sua aprovação na forma
do Substitutivo n o 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, a prajeta. Não
ha oradores inscritas. Encerra-se a discussão. Em vataçao, a Substitutivo n°
1, que recebeu parecer pela apravacâo. Os Deputadas que a aprovam
permaneçam coma se encantram. (- Pausa.) Apravado. Está, partanta,
apravada, em 10 turna, a Prajeta de Lei n° 893/2000 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Educacãa.

Discussão, em 1°turna, do Prajeta de Lei n o 943/2000, do Deputado Fábio
Avelar, que estabetece diretrizes para a palitica de saneamento básica em
regiaes metrapolitanas e dá autras providéncias. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do prajeta corn as Emendas n°s 1 a 3, que
apresenta. A Cornissão de Saüde apina par sua aprovacãa corn as Emendas
n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Justica. A Comissão de
Fiscalizaçaa Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em discussãa, a
prajeta. Não ha oradores inscritas. Encerra-se a discussão. Em vataçãa, a
prajeta salvo emendas Os Deputadas que a aprovam pernanecam coma se
encdntrarn. (- Pausa.) AproVadô. Em vataçao, as Emendas n°s 1 a 3, que
receberarri parecer pela apravacaa. Os Deputadas que as aprovam
perrnariéçarn coma se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Esté, partanto,
'aravado, em 1° turno, a Projétodé Lei n° 943/2000 corn as Emendasn°s 1 a
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3. A Comissäa de Saüde.

Discussão, em 1° turno, do Prajeta de Lei n° 958/2000, do Deputada José
Milton, que tarna abrigatôria a exibição de fume publicitário esclarecenda as
conseqUências do usa de dragas antes das sessöes principais, em todos Os
cinemas de Minas Gerais. A Comissâo de Justiça conclui pela
constitucionalidade do prajeto. A Camissão de SaOde opina par sua
aprovaçãa. Em discussäo, a projeto. Nãa ha oradores inscritas. Encerra-se a
discussão. Em vataçãa. Os Deputadas que a aprovam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Camissãa de SaUde.

Discussão, em 10 turna, do Prajeto de Lei n° 984/2000, do Deputada Paula
Piau, que altera a Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria a Fundo Estadual de
Desenvalvimento de Transportes - FUNTRANS. A Comissão de Justica
conclui pela canstitucianalidade do projeta. A Comissäa de Transparte apina
par sua apravaçãa. Em discussão, a prajeta. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em vataçaa. Os Deputados que a aprovam
permanecam coma se encantram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Transporte.

O Sr. Presidente (Deputada Dilzon Mela) - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeta de Lei n° 997/2000, do Deputado Anderson Adauto, que cria a Funda
Estadual de Segurança Püblica e dá outras providéncias. A Comissão de
Justica conclui pela constitucionalidade do prajeto corn a Emenda n° i, que
apresenta. A Comissão de Direitos Hurnanos apina pela apravaçãa do prajeta
cam a Ernenda n° 1, da Cornissão de Justiça, e corn as Emendas de n°s 2 a
8, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para
ernitir parecer. Em discussãa, a prajeta. Nãa ha aradores inscritas.

-Vêrnã Mesa:
EMENDA N° 9 AO PROJ ETO DE LEt N° 997/2000

Dê-se ao artiga 1° do prajeta a seguinte redação:
'Art. 1° - Fica criado a Fundo Estadual de Seguranca Püblica - FESP -,

destinado a:
- adequacãa, madernizacãa e aquisiçâo de novas equipamentas de usa

canstante dos órgãas püblicas, estaduais e municipais, envalvidos em
atividades de seguranca püblica;

-• formaçaa e capacitaçãa profissional dos agentes e técnicas de
seguranca püblica;

Ill - infarmatizacão dos arquivas e dadas da area de seguranca pUblica."
Sala das Reuniöes, de de 2000.
Jaãa Leite
Justificaçãa: A concepção de seguranca publica tern evoluida no sentida de

tratar da farmaçãa dos agentes paliciais e da modernizaçàa operacional das
unidades, coma elementas centrais da rnelhoria do serviça prestada a
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populacao. Assim, considerarnos fundamental que urn fundo pUblico
destinado a area de seguranca pUblica não se cinja somente a equipagern
das unidades policiais, rnas invista na capacitacäo profissional do elemento
humano e na modernizacão da atividade, centrada especialmente na
utilizaçäo de recursos informatizados.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 7 AO PROJETO DE LEI N° 997/2000
Dé-se aos incisos VIII, IX e XII do art. 70 da proposiçao a seguinte redaçao:
"VIII - dois representantes escolhidos ern reuniäo publica dos conselhos

municipais voltados para a area de seguranca pUblica, defesa social e
direitos humanos e que sejam integrados paritariamente por representantes
do poder pUblico e da sociedade civil;

IX - dois representantes escolhidos em reunião pOblica das entidades civis
sern fins lucrativos voltadas para a promoção dos direitos humanos e que
tenham sede e area de atuação no Estado;

XII - urn representante escolhido em reunião publica das associaçöes
comunitárias e de moradores, legalmente constituidas, corn sede e area de
atuacäo no Estado.".

Sala das Reuniöes, de de 2000.
Joâo Leite
Justificação: Entendemos importante aprimorar a emenda da Comissão de

Direitos Humanos, para se explicitar, em cada inciso referente aos
representantes de entidades da sociedade civil, a necessidade de realizaçao
de re'união pUblica em que se indicaräo as pessoas que as representarão no
grupo coordenador.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidéncia informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas pelo Deputado
João Leite uma emenda, que recebeu o n o 9, e urna subemenda a Emenda
n° 7, que recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento
Interno, a Presidéncia encaminha o projeto e as emendas a Comissão de
Direitos Humnos, para parecer.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 11/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui
procedimentos especiais para prevenção e detecção dos casos de LER. A
Cornissão de SaUde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
ericontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei n° 11/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redacao. .

Discussão, em 2° turno, dd Projetode Lei n o 37/99, do Deputado Rogerio
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Correia, que dispöe sobre a criacao de cães no Estado e dé outras
providéncias. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 0 turno. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votaçäo, o projeto na sua
forma original. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 151/99, da Deputada Maria
Olivia, que institui o Programa de Renda Minima para Guarda de CriaAcas
Abandonadas e dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovacão do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o
projeto. Náo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontrarn. (-
Pausa.) Aprovado. Estã, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Let n°
151/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 303/99, da Deputada Maria
Olivia, que institui o Prograrna de Atendimento Domiciliar a Idosos e d
outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovacão do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Näo ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussäo. Em votaçao, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Esté, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 303/99
na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 464/99, dos Deputados Paulo
Piau e Alberto Pinto Coelho, que dispOe sobre a propaganda e a publicidade
promovidas por ôrgao publico e entidade sob controle direto ou indireto do
Estado. A Comissão de Administração PUblica opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não he
oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 464/99

Dé-se aos § 2° e 3° do art. 5° a seguinte redaçäo:
Art. 	 5°- .............................................................
§ 2° - No prazo de trinta dias a contar da data da solicitaçao oficial, as

entidades referidas nos incisos III a VII do paragrafo anterior indicarão seus
representantes.

§ 3° - A funçao de membro da comissão a que se refere o § 1° deste artigo
serã exercida sem Onus para o Estado, sendo considerada de relevante
interesse pUblico.".

Sala das ReuniOes, 17 de julho de 2000.
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Paulo Piau
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Paulo Piau, que recebeu o
n o 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regirnento Interno, a emenda será
votada independentemente de parecer, e sua leitura será feita em momento
oportuno. Em votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a leitura da Emenda n° 1.

O Sr. Secretãrio (DeputadoDilzon Melo) - (- Lê:)
- A Emenda n° 1, ida pelo Sr. Secretãrio, é a pubticada anteriormente.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 464/99
na forma do vencido em 10 turno, corn a Emenda n° 1. A Comissão de
Redaçao.

Discussào, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 553/99, do Deputado Sargento
Rodrigues, que dispöe sobre o •registro é a publicidade dos indices de
violéncia e criminalidade no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovacão do projeto na forma do vencido em 1° turno.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votacão, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei n° 553/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 610/99, do Deputado João
Pinto Ribeiro, que dispoe sobre a impressão, nas embalagens de leite dos
tipos C e B, do quadro de vacinas infantis obrigatorias. A Comissão de SaUde
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei n° 610/99 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de
Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 645/99, do Deputado Fábio
Avelar, que dispOe sobre administracao, proteção e conservação das ãguas
subterrâneas de domInio do Estado e dá outras providências. A Comissào de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10

turno, corn as Emendas n°s 1 a 10, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçäo, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados ue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacao, as Emendasn°s 1 a 10, que
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receberam parecer pela aprovacão. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 645/99 na forma do vencido em 1°
turno, corn as Emendas n°s 1 a 10. A Comissão de Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 798/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que estabelece condiçOes para o funcionamento de câmaras de
bronzeamento artificial. A Comissão de SaUde opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. (- Pausa.)
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lel n°
798/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Comissäo de Redaçâo.

Questöes de Ordem
O Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre

a reunião, porque não ha "quorum" nem para a discussão dos projetos em
pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica a impossibilidade de continuarmos
a reunião. Antes de encerrã-la, porem, agradece penhoradamente a todos os
Deputados que compareceram a sessão desta manhã, o que possibilitou a
votaçao de praticamente todos os projetos que estavam em condição de
serem votados, ficando apenas Os que se encontram nas comissöes, jã
devidamente definidos pelo Colegio de Lideres, que deverão ser votados
também. Apos a prOxima semana, quando esses projetos forem avaliados e
analisados nas comissöes de mérito, a Presidência espera poder contar
novamente corn a presenca deste nUmero significativo de Deputados no
Plenário, corno aconteceu hoje, para que possamos dar continuacão a
votacão dos projetos.

A Presidéncia entende que, corn a aprovação desses projetos e dos outros
que se encontram nas comissães, o Poder Legislativo do Estado coloca em
ordem novamente todos os projetos que ficaram para tràs e não foram
votados, em funcão do trabaiho desenvolvido pelos parlamentares, de forma
direta ou indireta, no periodo eleitoral.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, nesta oportunidade,
gostaria de registrar o grande empenho de V. Exa. junto ao Colegio de
Lideres. V. Exa. não tern absolutamente nada que agradecer a esta Casa.
NOs e que somos muito gratos a V. Exa., pela séria condução, pela
determinação e por sua vontade de resgatar todos Os legitimos interesses do
povo mineiro. Tenho certeza de que as homenagens devem ser dirigidas a V.
Exa., pela vontade de limpar a pauta, como V. Exa. acaba de dizer.
Parabéns, Presidente.

0 Sr. Presidente - A Presidência agradece.
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o Deputado Pau'o Pettersen - Quero apenas fazer uma correçao no
quese refere a fala do nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 0 Presidente
fala como se os Deputados estivessem fazendo favor, permanecendo no
Plenário e votando. V. Exa. sabe que e compromisso não so de V. Exa., mas
de todos nos, o empenho para o born funcionamento desta Casa. Mas V.
Exa. esquece que é nossa obrigaçao votar constantemente, colaborando
para o born andamento das atividades do Poder Legislativo, que está sob sua
egide. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência deseja esciarecer ao Deputado Paulo
Pettersen que os projetos que foram votados, assim como as emendas a
Constituição, passaram pelo crivo do Colegio de Lideres, não so corn relaçao
a quantidade, mas principalmente corn relaçao a qualidade. A Presidéncia fez
questão de enaltecer o trabalho dos Deputados, para que fique claro para a
sociedade mineira que estamos conseguindo colocar em dia as projetos que
não foram votados em funçao do trabalho parlarnentar legitimo dos
Deputados em suas bases, no perIodo eleitoral.

o Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, no dia 26/6/2000, fiz urn
requerimento a V. Exa. solicitando informação sobre o valor recebido pelo
Deputado desta Casa no contracheque, se ha valorextra e se ha diferenca
entre Os salãrios dos pariamentares desta Casa. Ate hoje V. Exa. não se
dignou a me responder. Insisto e gostaria que V. Exa. fixasse uma data para
dar essa resposta, ja que, segundo informaçOes que recebi, ha diferenças
gritantes entre Os salários dos Deputados.

o Sr. Presidente - Como faz corn todos as requerimentos apresentados em
Plenário, a Presidéncia encaminhará a resposta a V. Exa. no maxima ate a
proxima semana.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trábalhos e encerra a reunião, convocando
as Deputádos para a reunião ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a
ordem do dia ja publicada, e para a reuniãd'extraordinâria também de hoje,
as 20 horas, nos termos do edital de convocaçäo. evanta-se a reunião.

ATA DA 44 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia seis de julho de dois mu,

comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Edson Rezende,
Cristiano Canêdo, Dirnas Rodrigues e Hely Tarquinio (s'übstituindo este ao
Députado Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitda Comissão. Havendo nümero regimental, o Deputado Hely
TarquInio, no exercIcio da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a quat e déda por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente passa a discussão e votaçao de proposicoes sujeitas a
apreciaçao do Plenário e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues, relator do
Projeto de Lei n° 856/2000, no 10 turno, que proceda a leitura de seu parecer,
mediante a qual conclui pela rejeicão da matéria. Submetido a discussão e
votação, e a parecer aprovado. Corn a chegada do Deputado Miguel Martini,
este assume regimentalmente a Presidéncia. A seguir, a Presidente solicita
ao Deputado Edson Rezende que proceda a leitura de seu parecer sabre o
Prajeto de Lei n° 857/2000, mediante o qual conclui pela aprovacão da
matéria no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido
a discussão e votaçäo, e a parecer aprovado. A Presidência passa a
discussão e votacao de proposicOes que dispensam a apreciacão do
Plénârio. Submetido a discussão e vatação, é aprovado, em turno Unico, a
Projeto de Lei n° 557/99 corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputada Dimas Rodrigues). A seguir, a Presidente passa a
votação dos Requerirnentos n°s 1.503, 1.506, 1.509, 1.515 e 1.520/2000, as
quais são aprovados. Apos, a Presidente submete a discussão e votação as
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 959 e 963/2000, as
quais são aprovadas. Ato continua, a Presidente passa a discussão e
vataçãa de proposicOes da Comissão. 0 Deputada Edson Rezende
apresenta requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita
seja realizado debate pOblico para discutir a Projeto de Lei n° 1.105/2000, de
sua autoria, que dispöe sabre a habilitação de estabelecimentos destinadas a
producão e a manipulação de alirnentos artesanais. Colocado em votação, é
a requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das Comissôes, 19 de outubro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George - Cristiano Canédo - Edson

Rezende.
ATA DA 2 REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE MEMBROS DAS
COMISSOES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 -E DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dezessete horas do dia seis de juiha de dais mu, comparecem na Sala

das Camissöes as Deputadas Marcia Cunha, Mauro Loba, Irani Barbosa,
Olinto Gadinha, Rêmolo Aloise, Rogéria Correia e Dimas Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmera regimental, a
Presidente, Deputada Marcia Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude
da apravacão de requerimento do Deputada Olinto Godinha, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subsc
pelos membros da Cornissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião
se destina a apreciação da matéria constante na pauta. Passa-se 1a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçOes
sujeitas a apreciação do Plenãrio. 0 relator do Projeto de Lei n° i .022/2000,
Deputado Irani Barbosa, ernite seu parecer sobre a matéria. Na fase de
discussäo, o Deputado Rogerio Correla apresenta ernendas, que são
acatadas pelo relator. Suspende-se a reunião par alguns instantes, para a
incorporacão das emendas ao parecer, que conclui pela aprovação da
matéria em turno ünico, na forma do Substitutivo n° i, corn as Emendas n°s
6, 13 e 50; pela rejeicao dos § § 30 e 7° do art. 17 do Substitutivo n° 1 e das
Emendas n°s 3, 5, 7, 8, 10 a 12, 16, 17, 19, 21 a 24, 28 a 32, 36 a 38,40 a
44, 46, 47 e 51; pela prejudicialidade do projeto original, dos arts. 34 e 40 do
Substitutivo n° 1 e das Emendas n°s 1, 2, 4, 9, 14, 15, 18, 20, 25 a 27, 33 a
35, 39, 42, 45, 48 e 49. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidênci2
agradece a presenca dos parlarnentares, determina a lavratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Mauro Lobo - Irani Barbosa.

AlA DA 12 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de agosto de dais
mil, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ivo José, Arnilcar
Martins e Luiz Menezes, membros da supracitada Cornissão. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Amilcar
Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. ApOs, a Presidente lê a
seguinte correspondencia: oficios do Sr. Adalciever Ribeiro Lopes, Chefe de
Gabinete do Secretário da Seguranca PUblica; do Presidente do Sindicato
dos Trabafti'doré nas IndUstrias da Construção Pesada de Minas Gerais;
dos Srs. Jafete Abrahão, Diretor-Presidente da BHTRANS; Paulo Rogério
dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Afonso Ligorio
de Faria, Superintendénte do INSS em Minas Gerais, e Silvio de Carvaiho
Grossi, Presidente em .exercicio -da Associaçao Mineira de Municipios,
publicados, répectivamente, nás ediçoes do 'Diário do Legislativo" de
19/8/2000, 15/7/2000, 3/8/2000, 12/8/2000, 11/8/2000 e 18/8/2000.
Prosseguin'dó, le oficiô Sra. Maria de Lourdes Sales Calvélho, JuIza do
Trabalho encarninhando decisão sobre reclarnacoes trabalhistas feitas par
ftincioñarios de bingo. A segui, a Presidéncia avoca a si a relatoria do
Projeto de Lei n° 1.005/2000; désigna d Députados Amilcar Martins e Luiz
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Menezes, respectivarnente, coma relatores dos Projetos de Lei n°s 1.046
e 1.044/2000; e redistribui a Projeto de Lei n° 797/2000 ao Deputado Amilcar
Martins. Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e votação de
proposicôes sujeitas a apreciação do Plenãrio da Assembléia. 0 Deputado
lvo José emite parecer sobre os substitutivos apresentados em Plenário ao
Projeto de Lei n° 12/99, mediante o qual conclui pela aprovação do
Substitutivo n° 6 e pela rejeicao das Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, bern coma dos Substitutivos n°s 1 a 5. 0 Deputado
Amilcar Martins solicita vista da matéria, o que é deferido pela Presidência.
Na seqUência, a Deputado Arnilcar Martins emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 797/2000 no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votaçäo, e aprovado o
parecer. Passa-se 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e votaçao de
proposicöes sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados as Projetos de Let n°s 886/2000 cam a
Emenda n° 1 e 1.033/2000 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); 987 e
1.007/2000 (relator: Deputado Luiz Menezes); 988, 995 e 1.028/2000 e
1.031/2000 corn a Emenda n° I (relator: Deputado Ivo José). Apôs,
submetidos a votacão, são aprovados os Requerimentos n°s 1.538, 1.545,
1.561, 1.562 e 1.579/2000. Passa-se a 3 Ease da Ordem do Dia, corn a
discussão e votacão de proposicoes da Cornissão. 0 Presidente transfere a
Presidência ao Deputado Amilcar Martins e apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados representantes de diversas entidades para
discutirem a Projeto de Lei n° 1.044/2000. Submetido a votação, é aprovado
o requerimenta. Reassumindo a Presidência, o Deputado Ivo José suspende
a reunião. São reabertos as trabalhos, corn a presenca dos Deputados lvo
José, Maria Olivia e Luiz Menezes. Submetidos a discussão e votacãa, são
aprovadas as Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 661/99,
873, 885, 966, 975, 976, 982, 1.013 e 1.020/2000. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca as
membros da Comissão para a proxirna reunião extraordinária, a ser realizada
em 24/8/2000, as 9h30min, deterrnina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das CornissOes, 10 de outu bra de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Amilcar Martins.
ATA DA 13 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMSSAO DE SACJDE

As onze horas do dia trinta de agosto de dais mil, comparecem na Sala das
Comissôes as Deputados Miguel Martini, Pastor George e Dimas Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 0 Deputado
João Leite. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
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do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presehtes. 0 Presidente informa que a correspondência está de
posse da assessoria e a disposição dos Deputados. A seguir, a Presidência
distribui Os Projetos de Lei n°s 1.045/2000 ao Deputado Miguel Martini,
1.101/2000 ao Deputado Dimas Rodrigues, 1.104/2000 ao Deputado Pastor
George e 1.107/2000 ao Deputado Cristiano Canédo. Prosseguindo, a
Presidente passa a discussão e a votaçao de proposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenãrio da Assembléia. Na ausência do Deputado Cristiano
Canédo, a Presidéncia redistribui Os Projetos de Lei n°s 610 e 615/99, no 2°
turno, ao Deputado Pastor George e as emendas recebidas em Plenário ao
Projeto de Lei n° 46/99 ao Deputado Dimas Rodrigues. Estando o Deputado
Pastor George em condicoes de proferir a seu parecer, fá-lo e conclui pela
aprovação do Projeto de Lel n° 610/99 na forma do vencido no 1° turno.
Submetido a discussão e votacão, é o parecer aprovado. Prosseguindo, a
Deputado Pastor George, relator do Projeto de Lei n° 615/99, procede a
leitura de seu parecer, mediante a qual conclui pela aprovaçäo da proposição
na forma do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Ato continua, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Dimas Rodrigues, relator das emendas ao Projeto de Lei n° 46/99, que emite
parecer mediante a qual conclui pela aprovação das Emendas de n°s 1 a 3,
apresentadas em Plenário e do Substitutivo n o i. Submetido a discussão e
votaçao, e a parecer aprovado. A seguir, a Presidéncia submete a discussão
e votaçao as proposicOes que dispensam a apreciacão do Plenário da
Assembléla. 0 Presidente submete a votacao as Requerimentos n°s 1 .531 e
1.552/2000, que são aprovados. Prosseguindo, a Presidéncia submete a
discussão e vataçao as Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s
557/99, 792/2000 e 783/99, as quais são aprovados. A seguir, a Presidência
passa a discussão e a votacão de proposiçöes da Comissão. 0 Deputado
Pastor George apresenta requerimento do Deputada Sargento Rodrigues em
que solicita audiência püblica da Comissão, conjuntamente corn as
Comissôes de Administração POblica e de Direitos Hurnanos, corn a
finalidade de se debater o atendirnento a saUde prestado pela PMMG aos
militares estaduais, especialmente as situaçOes referentes a rnititares
portadores de algum tipo de incapacidade ou doenca que permanecem em
atividade. 0 Deputado PastOr George apresenta equerimento do Deputado
João Batista de Oliveira em que solicita audiência pUbIicàpara se debater a
regulamentacãa da Lei n° 12.687, de 1°/i 2/97, que dispOe sobré a pradução
de medicamentos fitoterápicos no Estado. 0 Deputado Pastor George
aprésenta requèrithentd em que solicita seja promovido urn debate na
Comissão de Saüde reférente a erio medico. Solicita, também, sejam
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convidados o Secretãrio da Saüde, o Superintendente da FHEMIG e a
Diretor do Hospital JUlia Kubitschek, corn a finalidade de se discutirern
problemas no funcionarnenta desse hospital, especialmente a propagação de
doenças infecciosas. 0 Deputado Dimas Rodrigues apresenta requerimento
em que solicita reunião conjunta da Comissão corn a Comissão de Direitos
Hurnanos, para se debater o estãgio atual do Programa de Prevenção do
Cancer da Mama no Estado. Submtidos a vatacão, cada urn por sua vez, são
esses requerimentos aprovados. 0 Deputado Miguel Martini passa a direção
dos trabalhos ao Deputado Pastor George, para apresentar requerimento de
sua autoria. 0 Deputado Miguel Martini solicita seja convidada a Diretoria do
Sindicata dos Medicos do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Sr. Ricardo
de Menezes Macedo, Presidente desse Sindicato, para que possa tratar de
assuntos de relevante interesse da saUde no Estado de Minas Gerais.
Submetido a votacão, e esse requerirnento aprovado. 0 Sr. Ricardo de
Menezes Macedo, faz sua exposiçãa, relatanda a situacao dos medicos
contarninados no Hospital JUlia Kubistchek, confarme cansta em gravacão.
Participam dos debates todos os parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares
e do convidado, convoca os membros da Comissão para a proxima reuniãa
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Cornissöes, 19 de outubro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George - Cristiano Canédo - Edson

Rezende.
ATA DA 20 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLiTICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As quinze horas do dia seis de setembro de dois mil, comparecem no Salão

Nobre da Cérnara Municipal da cidade de Pará de Minas as Deputados Fabio
Avelar e AntOnio JUlio (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por
indicaçãa da Liderança do PMDB), membros da supracitada Cornissão. 0
Deputada AntOnio JUlio assume a Presidência, declara aberta a reunião e
procede a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é
subscrita pelas membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que
a reunião se destina a discutir a situação da avicultura em Minas Gerais,
visando buscar subsidios para a estabelecimenta de uma politica de apoio a
atividade no Estado. A seguir, convida a tornar assenta a Mesa as Srs. Eli
Pinto de Faria, Prefeito Municipal de Pará de Minas; Delia Alves, Vereador,
representante do Presidente da Câmara Municipal dessa cidade; René Vieira
Leitão, Secretario Municipal de Agricultura de Parã de Minas; Elma Barbosa
de AraUjo, representante do Deputado Federal Eduardo Barbosa; Tarcisio
Franco do Arnaral, Presidente da Associação dos Avicultores de Minas
Gerais - AVIMIG -; Antonio Mela Silva, Presidente da COGRAN; e An Soares
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de AraUjo, Presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas. A Presidência T
convida ainda a tomar parte nos trabalhos Os Srs. Jonas de Moraes Filho,
Presidente da Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Pará de Minas
- COOPARA -; Joäo Bosco Martins de Abreu, Presidente da
COOPEROESTE; AntOnio Carlos, Diretor da Avivar Alimentos; Aires
Rodrigues Vieira, Gerente da COGRAN; Luciano Mendonça, Diretor das
OrganizacOes FRANCAP; Osvaldo Pereira, Presidente da Granja Azul e
Branco; Marilia Martha Ferreira, Geraldo Sergio dos Santos e Tarcisio Silva
Moreira, da AVIMIG. Logo apOs, o Presidente tece cornentários iniciais sobre
o tema em questäo. LJsando da palavra, os expositores discorrem sobre a
avicultura mineira e, juntamente corn Os Deputados, se envolvem em amplo
debate corn os demais participantes da reuniäo, conforme consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlarnentares e dos convidados, convoca Os membros da
Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 18 de outubro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - João Batista de Oliveira -

Márcio Kangussu - AIlton Vilela.
ATA DA 47 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PUB LICA
As dez horas do dia quatro de outubro do ano dois mil, comparecem na

Sala das ComissOes as Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Agostinho PatrOs, Chico Rafael e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana dispensa a leitura da
ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina
a ápreciar a' matéria constante na pauta e dá ciência da seguinte
correspondência: oficios do Cel. PM Mauro LUcio Gontijo, Comandante-Geral
da PMMG (publicado no 'Diário do Legislativo" no dia 25/8/2000); do Sr. lano
Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Aracuai (publicado no
"Diário do Legislativo' ! no dia 31/8/2000); do Sr. AntOnio Gama JUnior,
Delegado de Policia da Ouvidoria da Policia (publicado no "Diãrio do
Legislativo" no dia 31/8/2000); do Sr. José Magela Alves Pereira, Presidente
do Sindicato dos Servidores da Policia Civil - SINDPOL (publicado no 'Diârio
do Legislativo" no dia 7/9/2000); do Sargento José de Paulo Santos,
contendo inUmeras reivindicaçOes atinentes ao quadro de funcionários da
PMMG. A seguir, a Presidenté informa a recebirnento das seguintes
proposiçOes, bern como as relatores a que foram distribuidas: Projeto de Lei

211
Complementar n° 21/2000 (parecer sobre as Ernendas n°s 4 e 5,
apresentadas em Plenário) no 1 0 turno - Deputado Agostinho PatrUs; Projeto
de Lei Complementar n° 23/2000, no 2° turno, e Projetos de Lel n°s 951,
1.106 e 1.140/2000, estes no 10 turno - Deputado Doutor Viana; Projeto de
Lei Complementar n° 24/2000, no 2° turno - Deputado Sargento Rodrigues;
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000 e Projeto de Lei n° 1.095/2000,
ambos no 10 turno - Deputado Sebastião Navarro Vieira; e Projeto de Lei no
356/1999, no 10 turno - Deputado Chico Rafael. Passa-se P Fase da
Ordem do Dia, corn discussão e votacao de pareceres sobre proposicOes
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado
Doutor Viana, relator do Projeto de Lel Complementar n° 23/2000, no 2°
turno, emite seu parecer concluindo pela aprovação da matéria na forma do
vencido no 1° turno. Colocado em discussäo e votaçâo, é a parecer
aprovado. 0 Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei
Complementar n° 24/2000, no 2° turno, emite parecer mediante a qual conclui
pela aprovação do projeto no 2° turno. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, a Deputado Agostinho PatrUs profere a seu
parecer sobre as Emendas n°s 4 e 5 apresentadas em Plenário ao Projeto de
Lei Complementar n° 21/2000, no 1° turno, que conclui pela aprovaçao da
Emenda n° 4 e pela rejeiçäo da Emenda n° 5. Na fase de discussäo do
parecer, a Deputado Sargento Rodrigues usa a palavra e solicita votação
destacada da Emenda n°4, contida no parecer do relator. Colocado em
votação o parecer, salvo a Emenda n° 4, este é aprovado. Colocada em
votação a Emenda n° 4, destacada do parecer, esta é rejeitada. 0 Deputado
Agostinho PatrUs, concordando corn a alteração do parecer, emite nova
redação, a qual conclui pela rejeição das Emendas n°s 4 e 5, apresentadas
em Plenário. 0 Presidente declara aprovada a nova redaçäo do parecer. Na
ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei
Complementar n° 30/2000, a Presidente redistribui a proposição ao Deputado
Doutor Viana, que, na oportunidade, emite seu parecer, mediante a qual
conclui pela aprovaçao da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justica, e corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Educacâo, Cultura, Ciéncia e Tecnologia. Colocado em discussão e votação,
é a parecer aprovado. 0 Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei no
356/99, no 1° turno, solicita prazo regimental para emitir a seu parecer.
Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, corn discussão e votacão de
proposicOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assernbléia. São
colocados em votaçao e aprovados, cada urn por sua vez, as seguintes
requerimentos, em turno Unico: 1.576, 1586, 1.587, 1.588, 1.592 e
1.593/2000. Passa-se a a Fase da Ordern do Dia, corn discussão e votaçäo
de proposiçOes da Cornissão. Em poder da Mesa, requerirnenta da Deputado
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Elbe Brandäo, em que solicita realizacao de reunião conjunta das
Cornissães de Administraçáo PUblica e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, para dscutir, corn diversos convidados, o valor da eriergia elétrica
cobrado no Estado de Minas Gerais. 0 Deputado Agostinho PatrUs solicita a
palavra para encaminhar a votacao do requerimento e apresenta a Emenda
n° 1, que inclui o representante da Federacao das IndUstrias do Estado de
Minas Gerais entre Os convidados relacionados no requerimento. Colocado o
requerimento em votaçao, este é aprovado corn a Emenda n° 1, apresentada.
Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéricia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das CornissOes, 18 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael -

Agostinho Patrüs - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
ATA DA 36 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas do dia dez de outubro de dois mu, comparecem na Sala das

Cornissôes os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Olinto Godinho e
Rogerio Correla, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos mernbros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado
Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Ato continuo, o Presidente dá ciência do recebimento
das correspondências dos Srs. José Augusto TrOpia Reis, Secretário da
Fazenda; Gilberto Vergne Sabola, Secretário de Justiça; Sylo da Silva Costa,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Rubens Coelho de Mello,
Presidente da COPASA-MG; Dalmir da Costa Bessa, Coordenador de
Despesas da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo; José Menezes
Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assisténcia
Social; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da Caixa
EconOrnica Federal; Marcelo Pereira Borges, Coordenador do CAC; e Joâo
Batista Rezende, Presidente da Fundaçâo João Pinheiro. A seguir o
Presidenté informa o recebimento das seguintes proposiçöes, bern como os
relatores a que form distribuidas Projetos de Let n°s 682/99 e 1 123/2000
äo Deutadb Eduardo Herrneto; Projetos de Lei n°s 605/99 e 1.075/2000, ao
Deputado Irani Barbósa; Projetos de Lel n°s 932 e 1.006/2000, ào Deputado
Rogerio Correia, e Projeto de Lei n° 1.078/2000, ao Deputado Olinto
Godinhol Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão
e votacao dpareceres sobre propdsicoes sujeitas a apreciacão do Plenãrio.
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Logo apos, o Deputado Rogerio Correia apresenta requerimento
solicitando a retirada de pauta das Mensagens n°s 19/99 e 109/2000, e o
Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento em que solicita sejam
retirados da pauta os Projetos de Lei n°s 543/99 e 902/2000. Colocados em
votação, SãO Os requerirnentos aprovados. Logo a seguir, são aprovados os
Pareceres pela rejeição dos Projetos de Lei n°s 10/99 (relator: Deputado
Rogerio Correia); 588/99 (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude de
redistribuição), ambos em 1 0 turno; 627/99, parecer pela rejeicão da Emenda
n° 1, apresentada em Plenãrio (relator: Deputado Rogério Correia); 855/2000,
parecer pela aprovacão na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração PUblica (relator: Deputado Mãrcio Cunha, em virtude de
redistribuição); 857/2000, parecer pela aprovacão na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de SaUde (relator: Deputado Mauro Lobo); 930/2000, parecer
pela aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Politica
Agropecuària e Agroindustrial, e pela rejeicão das Emendas n°s 1 a 3, que
ficarn prejudicadas corn a aprovaçao do substitutivo (relator: Deputado Olinto
Godinho, em virtude de redistribuicão); 936/2000, parecer pela aprovacão na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituicão e Justiça (relator:
Deputado Mauro Lobo); 954/2000, parecer pela aprovacäo na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n°
1, da Comissão de Politica Agropecuãria e Agroindustrial (relator: Deputado
Márcio Cunha, em virtude de redistribuicão); 992/2000, parecer pela
aprovacão na forma do Substitutivo n° i, da Comissão de Constituição e
Justuca (relator: Deputado Rogerio Correia); 1.002/2000, parecer pela
aprovacão corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Mãrcio Cunha, em virtude
de redistribuição); 1.009/2000, parecer pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial, e
pela rejeicão da Emenda n° 1, que fica prejudicada pela aprovação do
substitutivo (relator: Deputado Márcio Cunha); 1.019/2000, parecer pela
rejeicão (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistribuicao);
1.037/2000, parecer pela aprovacão na forma proposta (relator: Deputado
Márcio Cunha); e 1.059/2000, parecer pela aprovacão na forma proposta
(relator: Deputado Olinto Godinho). Durante a discussão do Parecer para o 10

Turno do Projeto de Lei n° 13/99, mediante o qual o Deputado Mãrcio Cunha,
relator em virtude de redistribuição, conclui pela rejeição da matéria, é
concedida vista ao Deputado Rogerio Correia. 0 parecer sobre o Projeto de
Lei n° 806/2000 deixa de ser apreciado em virtude de pedido de prazo
regimental solicitado pelo relator, Deputado Olinto Godinho. Passa-se a a
Ease da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em
votação, são aprovados, cada urn por sua vez, os Requerimentos n°s
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1.616/2000, da Cornissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, e,
1.623/2000, do Deputado João Batista de Oliveira. Passa-se a 3 Fase da
Ordern do Dia, compreendendo a discussâo e votaçao de proposicOes da
Cornissão. São apresentados e votados, cada urn por sua vez, Os seguintes
requerimentos: do Deputado Alencar da Silveira JUnior, solicitando sejam
convidados Os Srs. Antonio Francisco Patente e as Delegados Nilton Ribeiro
e AntOnio Carlos Faria, para prestarem esclarecirnentos sobre denUncias
retacionadas corn a atividade das máquinas caça-niqueis; do Deputado
Márcio Cunha, solicitando sejam convidados o Diretor da Superintendência
Central de Orçarnento da-Secretaria do Planejarnento e Coordenacão Geral,
bern corno as responsáveis pela elaboaçao das propostas parciais do
orçarnento dos Poderes, do Ministério PUblico e do Tribunal de Contas, para
prestarem informacOes sobre a proposta orçamentaria para 2001; do
Deputado Mauro Lobo, para que seja encaminhado ao Presidente do Banco
de Desenvolvimento EconOmico do Estado de Minas Gerais, pedido de envia
a esta Casa de côpias dos contratos e anexos de verhas destinadas e verbas
liberadas pelo Fundo SOMMA para Caratinga; do Deputado Rogerio Correia,
solicitando seja encaminhado a Loteria do Estado de Minas Gerais, pedido de
inforrnaçoes sobre a arrecadacão e aplicaçao, no periodo de 1996 a 2000,
para a audiência a ser realizada pela Cornissão de Fiscalizacão Financeira e
Orçarnentária corn a presença dos Srs. AntOnio Francisco Patente, Nilton
Ribeiro e Antonio Carlos Faria, conforme requerimento do Deputado Alencar
da Silveira JUnior. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presença dos parlarnentares, convoca os mernbros da Cornissão para a
prOxima reunião ordinária, deterrnina a Iavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Olinto Godinho - Rogerio Correia - Paulo Piau.
ATA DA 4 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO

MICRO GERAES
As qiatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de outubro de

dois miT, comparecern na Sala das Comssöes as Deputados Chico Rafael,
Bilac Pinto é Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Cornissão.
Havéndo nUrnero regirnental, a Presidente, Deputado Chico Rafael, declara
aberta a reunião e em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, dispensaa leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a

- Presidente inforrna que a reunião sedéstina a realizar audiência pUblica, corn
a-participação de representantesde diversas entidades, para discutir a terna

:objetoda Comissão. A seguir, cohvida a tomar-assento a mesa dos trabalhos
as Srs. Liberãngelo Motta Tourino, Chefe de Gabinete doPrefeito:Municipal
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de Pouso Alegre e representante do Prefeito; Vereador Emanuel de
Alrneida Coutinho, Presidente da Cãrnara Municipal de Pouso Alegre; Marco
Antonio Dias, Presidente da Associaçao Comercial e Industrial de Pouso
Alegre - ACIPA -; Silvestre Cändido Souza Turbino, Presidente do Sindicata
dos Contabilistas de Pouso Alegre; Joaquirn Teixeira Garcia, Gerente
Regional do SEBRAE; Sebastião Kersul Foch, Presidente do Sindicato da
Construção Civil de Pouso Alegre, e Alberta Mello, Presidente do Conselho
Regional de Desenvolvimento Industrial Sul, que se faz representar pelo Sr.
Pedro Perisi. Estão presentes, tambérn, a Cel. Wilson Gonçalves e a Sr. Luiz
Roberto Souza, Prefeito de Heliodora. Após consideraçOes iniciais, a
Presidente passa a palavra aos referidos convidados, que fazem suas
expasicOes sobre a terna em questão. Prosseguindo, a Presidéncia concede
a palavra ao pUblica presente, seguindo-se amplo debate entre as
convidados e as Deputadas, conforme consta nas natas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlarnentares, convoca as mernbros da Cornissão para a prOxirna reunião
ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Ailton Vilela - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 54 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia dezoita deoutubro de dais mil, comparecern na

Sala das Cornissöes as Deputados Alvara Antonio, Arlen Santiago e Ivair
Nogueira, membras da supracitada cornissão. Havendo nUmera regimental, a
Presidente, Deputada Alvaro Antonio, declara aberta a reuniãa e, em virtude
da aprovacäo de requerimenta do Deputado Arlen Santiago, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada par aprovada e é subscrita
pelos rnembras da Comissão presentes. 0 Presidente, informa que a reuniäa
se destina a apreciar a rnatéria canstante na pauta e da ciência aas rnernbros
da Comissãa do recebimenta de oficia do Sr. Luiz Carlos Teles de Castro,
Promotor de Justica. 0 Presidente, informa, ainda, do recebimento das
seguintes prapasicOes, bern coma dos relatares para elas designados:
Projetos de Lei n°s 1.133/2000, do Deputada Dinis Pinheiro (relator:
Deputada Bilac Pinto); 1.171/2000, do Deputada Marcelo Gonçalves (relator:
Deputado Dinis Pinheiro), e 1.174/2000, do Deputado AmbrOsia Pinto (relator:
Deputada Ivair Nogueira). Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a vataçãa de praposicOes sujeitas a
apreciação do Plenaria. Apos discussão e votacão, é aprovado a parecer que
conclul pela apravação do Projeto de Lei n o 1.133/2000, do Deputada Dinis
Pinheiro (redistribuida ao Deputado Ivair Nogueira). Passa-se a 2a Fase da
Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e a votacão de proposicOes que
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dispensam a apreciacão do Plenário. Após discussão e votaçao, e
aprovado o parecer da Comissão de Constituiçao e Justica, que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei
630/99, do Deputado Gil Pereira. Apos, são aprovados cada urn por sua vez
Os Requerimentos n°s 1.657, 1.658 e 1.659/2000, do Deputado Miguel
Martini, e 1.665/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se a a Ease
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçöes
da Comissão. São aprovados, cada urn por sua vez, requerimento do
Deputado Dimas Rodriguessolicitando providéncias ao Secretário de Estado
de Transporte e Obras Püblicas corn vistas ao asfaltamento das estradas que
ligam o MunicIpio de Francisco Badarô aos Municipios de Araçuai e Berilo;
requerimentos do Deputado Alvaro AntOnio (2), solicitando seja convidado o
Presidente da Telemar para prestar esctarecimentos sobre as irregularidades
no funcionamento de telefones pOblicos e solicitando providéncias ao
Secretário de Estado de Transporte visando a execução de acostamento na
BR-367, que corta a cidade de AraçuaI (trecho aeroporto ate a ponte sobre o
rio AracuaI); requerimento do DeputadoArlen Santiago solicitando seja
apresentado projeto da Comissão exigindo que todo municipio recém-
emancipado tenha obrigatoriamente pelo menos uma via de acesso a outro
municipio, corn manutenção feita pelo DER-MG e que toda estrada em que o
DER-MG autorize o tráfego de linha de ônibus tenha também manutençao
obrigatoria pelo DER-MG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlaméntares, convoca Os membros da Comissão
para a prOxima reuniào ordinãria, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 25 de outubro de 2000.
Alvaro AntOnio, Presidente - Ivair Nogueira - Arlen Santiago.

ATA DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA SAIIJDE
As quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Hely Tarquinio, Jorge
Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Marco Regis e
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara aberta a reuniào
e, em virtude da aprovação de requerirnento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, dispensa aIeitura "da ata da. reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e e subscritapelos mémbros daCornissão presentes. 0 Presidente
informa que a finalidade da reunião e ouviros Srs.. Flãvio Lücio da Cruz
Gama, proprietário da Exportadora e Importadora Lubel Ltda.; Vãnia Vaéria
Martelleto, do Setorde Broniatologia da FUNED; e George Alves de Almeida,
Coordenador de Zoonose da Secretaria de Estado da SaUde, não tendo este
ültimo comparecido. 0 Presidente determiná que o Sr. GeorgeAlves de
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Almeida seja intimado para a próxima reunião e, caso nao compareça,
sejam tomadas as providéncias judiciais cabiveis. 0 Presidente presta os
esciarecimentos necessérios ao funcionamento das comissOes
parlamentares de inquérito. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão discorre
sobre a demora de envio da documentação solicitada a alguns Orgãos, a qual
estã impedindo o prosseguimento dos trabalhos. 0 Deputado Edson
Rezende lé a listagem dos documentos que estão faltando. 0 Presidente
determina a assessoria que reitere os pedidos de informacao, dando urn
prazo de 72 horas para o seu cumprimento. Prosseguindo, Os dois intimados,
apOs se qualificarem, fazem suas exposicOes iniciais e respondem aos
questionamentos dos Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão,
Marco Regis e Doutor Viana. Na fase de discussão e votaçao de proposiçöes
da Comissão, o Deputado Edson Rezende apresenta dois requerimentos nos

- quais solicita que o Sr. TarcIsio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral
da FUNED informe a Comissão a relaçao dos medicamentos considerados
imprOprios para consumo que se encontram estocados na FUNED, a data da
fabricaçao de cada lote e da aquisiçào das substãncias, o fornecedor, Os
custos e os procedimentos para ressarcimento aos cofres publicos, caso
sejam apuradas as responsabilidades do fornecedor; e seja reiterado a
FUNED o pedido das cOpias dos Processos de Dispensa de Licitaçao n°s 3 e
37/2000, corn urn prazo maxima de 15 dias, conforme a art. 2° da Lei n°
1.579, de 1952. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta dois
requerimentos, nos quais pede seja enviado oficio ao CNPq solicitando copia
do parecer autorizativo da compra de 8.500 litros de biolarvicida do
LaboratOrio Labiofan, em Cuba, feita pela Fundaçao Ezequiel Dias; e seja
solicitada a FUNED, para atendirnento no prazo rnãxirno de 15 dias, côpia da
nota de empenho e da liquidacao da despesa referente ao frete do Bactivec
H14, além da copia do instrumento firrnado corn a empresa responsável pelo
transporte aéreo, a justificativa pela escoiha da referida empresa, e a côpia
do parecer ernitido peb CNPq referente a aquisição do referido produto.
Colocados em votaçao, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovados. 0 Presidente esciarece que a inteiro tear da reunião consta nas
notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração dos Srs. Flãvio LUcia da Cruz Gama e Vãnia Valéria
Martelleto, agradece a presenca dos parlamentares, convoca os mernbros da
Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra Os trabaihos.

Sala das CornissOes, 25 de outubro de 2000.
Hely TarqUinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson Rezende -

Jorge Eduardo de Oliveira. 	 .
ATA DA 453 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
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As onze horas do dia trinta e urn de outubro de dois mu, comparecern -

na Sala das CornissOes os Deputados Edson Rezende, Miguel Martini, Pastor
George, Cristiano Canêdo e Dimas Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente, Deputado Miguel Martini, distribui os Projeto de Lei
n°s 585 , 745/99 e 857/2000ao Deputado Cristiano Canedo; 789/2000, ao
Deputado Edson Rezende; 958 e 897/2000, ao Deputado Pastor George;
943/2000, ao Deputado Miguel Martini e 1.173/2000, ao Deputado Dimas
Rodrigues. A seguir, a Presidência passa a discussão e votacao de
proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Miguel Martini, relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 943/2000, procede a
leitura de seu parecer. Na fase de discussão, o Deputado Edson Rezende
solicita vista do parecer, pedido que e atendido pelo Presidente.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Cristiano Canédo,
relator, no 2° turno, do Projeto de Lel n° 585/99, que procede a leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da niatéria na forma do
vencido no 10 turno. Submetido a discussão e votação, e o parecer aprovado.
Ato continuo, o Deputado Miguel Martini relator, no 10 turno, do Projeto de Lei
n° 1.112/2000 procede a leitura de seu parecer. Na fase de discussão, o
Deputado Cristiano Canêdo solicita vista da proposiçao, pedido que e
deferido pela Presidéncia. Prosseguindo, a Presidéncia passa a discussão e
votação de proposicöes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléla. Submetido a votacão, é aprovado, em turno Cinico, o
Requerimento n° 1.691/2000. A seguir, o Presidente passa a discussão e
votacão de proposicöes da Comissão. 0 Deputado Dimas Rodrigues
apresenta dois requerimentos: no primeiro solicita seja formulado apelo ao
Ministério da SaUde, corn vistas a inclusão, no orçamento da Linião, de
recursos destinados a conclusão das obras do Hospital Regional de Janaüba;
no segundo, solicita se peca a Presidência da Casa seja consignado nos
anais da Assembléia voto de congratulaçOes desta Comissão corn a classe
dos dentistas pela passagem do Dia do Dentista comemorado no dia 3 de
outubro. Submetido a votação, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovado. 0 Depiitado Miguel Martini passa a Presidéncia ao Deputado
Pastor George para apresentar requerimento de sua autoria. 0 Deputado
Miguel Martini requer seja feita visita, acompanhada da Sra. Yedda LUcia do
Cduto Viátor, ao NUcleo OdontolOgico Washington Franco do Couto,
localizado na Rua Cristal, 78, Bairro Santa Tereza, para verificacão de
denUhcias. Requer, áinda, seja a referida senhora, fundadora da mencionada
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entidade, ouvida 01 esta Comissão. Submetidos a votação, cada urn por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Ao retomar os trabalhos, a
Presidéncia passa a palavra a Sra. Yeda LUcia do Couto Victor, que faz sua
explanacão e aceita o convite para acompanhar a Comissão ao nUcleo
odontologico, a fim de verificar as denUncias por ela forrnuladas. Cumprida a
finalidade da reunião, a PresidOncia agradece a presenca dos parlamentares
e da convidada, convoca Os membros da Comissão para a proxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das CornussOes, 7 de novembro de 2000. 	 -
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Pastor George - Cristiano

Canédo.
ATA DA 33 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO

As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de novembro de dois mu,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Glycon Terra Pinto,
Marco Regis e Maria Olivia, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado
Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a rnatéria constante na pauta e
distribui a Deputada Maria Olivia as Propostas de Emenda a Constituição n°s
1 e 30/99, Os Projetos de Lei Complementar n°s 11/99, 23 e 24/2000, e o
Projeto de Lei no 4/99 e ao Deputado Marco Regis os Projetos de Lei n°s 151,
303 e 540/99, 910, 941, 957, 1.063, 1.064, 1.085, 1.103, 1.108, 1.116 e
1.126/2000. Encerrada a i a Parte dos trabaihos, passa-se a ia Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposiçöes
sujeitas a apreciacao do Plenário. Subrnetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final das Propostas de Emenda a
Constituiçao n°s 1 e 30/99, dos Projetos de Lei Cornplementar n°s 11/99, 23 e
24/2000, e dos Projetos de Lei n°s 4/99 (relatora: Deputada Maria Olivia),
151, 303 e 540/99 (relator: Deputado Marco Regis). Passa-se a 2 Ease da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre rnatéria de
deliberacão conclusiva da Comissão. Subrnetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei n°s 910, 941,
957, 1.063, 1.064, 1.085, 1.103, 1.108, 1.116 e 1.126/2000 (relator: Deputado
Marco Regis). Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a
reunião extraordinãria a ser realizada no dia 7 de novembro, as l4h3Ornin,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela - Djalrna Diniz.
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TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N° 14.578

Comissão Especial
Relatôrio

O Governador do Estado, no uso da atribuiçao que the confere o art. 90,
inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opOs veto total a
Proposicão de Lei n° 14.578, que dispoe sobre o direito dos usuãrios dos
serviços e das açôes de saUdeno Estado e dà outras providências.

As razöes do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
52/2000. Constituida esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o
art. 111, I, "b', do Regimento Interno, compete-nos exarninar o veto e sobre
ele emitir parecer.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor veto total Proposicao de Lei n° 14.578,

alegou motivos de ordem jurIdica e de interesse pUblico, argumentando ainda
que a matéria já se encontra disciplinada, em sua major parte, no texto de
leis e normas do SUS.

Em que pese a manifestacão da referida autoridade, discordamos das
razães apresentadas, por entendermos que o ordenamento juridico federal
dispöe sobre a matéria de forma esparsa e generica como, de resto, he
compete atuar.

0 art. 24 da Constituição Federal preve as regras de competéncia
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, estabelecendo
quals as matérias que deverão ser regulamentadas de forma geral por aquela
e de forma especifica por estes. Entre essas matérias, figura a defesa da
saUde, no inciso XII do referido artigo. Discutindo a competéncia legislativa
em relaçao a saUde püblica, Alexandre de Moraes, em artigo publicado na
"Revista de lnformaçao Legislativa", v. 37, n. 145, afirma: "a competência da
União e dirécionada somente as normas gerais, sendo de flagrante
inconstitucionalidade aquilo que delas extrapolar; a competência do Estado
membro ou do Distrito Federal refere-se as normas especificas, detalhes,
minücias (competéncia suplementar). Assim, uma vez editadas as normas
gerais pela União, as normas estaduais deverão ser particularizantes, no
sentido de adaptação de principios, bases, diretrizes a peculiaridades
regionais (competencia suplementar)".

Desta forma ntendemos que a Proposiçao de Lei n° 14.578 dá ao tema o
tratamento minudente que the faltava, corn vistas ao atendimento das
particularidades do povo mineiro. Os preceitos da equanirnidade e da
universalidade na atencão a saUdé, consagrados no art. 196 da Constituiçao
Federal, são, por exemplo, dissecados no art. 2° da proposicão em apreco,
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de forma a permitir aos usuãrios dos servicos a exata cornpreensão dos
seus direitos.

Além dessas alegaçoes, devemos ainda agregar a discussão o fato de a
matéria ter sido, ate então, tratada de forma esparsa. Alérn dos comandos
constitucionais ja mencionados, ha dispositivos correlatos contidos nas Leis
Federals n°s 8.080, de 1990, 5.991, de 1973, 6.360, de 1976, bern como no
Codigo de Etica Médica, aprovado pela Resoluçao n° 1.246, de 1988, do
Conseiho Federal de Medicina. A proposicão tern, assim, o mérito de
consolidar em urn so instrumento legal os direitos dos usuarios do Sisterna
Linico de SaUde - SUS -, em Minas Gerais.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total a Proposição de Lei n°

14.578.
Sala das Comissöes, 31 de outubro de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Cristiano Canédo, relator - João Paulo.

PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

RelatOrio
0 projeto de lei sob comento, do Procurador-Geral de Justica, enviado a

esta Casa por meio do Oficlo n° 3/2000, tern a finalidade de estabelecer
reajuste no valor do indice básico de vencimento e provento dos servidores
do Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais.

Pubticado no "Diario do Legislativo" de 6/10/2000, o projeto fol distribuido
as comissOes competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituicão e Justica concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposicão corn as Ernendas
n°s 1 e 2, que apresentou.

Na análise do mérito, a Cornissão de Adrninistração Püblica opinou pela
aprovacao do projeto corn as ernendas apresentadas pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Compete-nos, no momento, a análise dos aspectos financeiros e
orçamentãrios abrangidos pela proposta.

Fundamentaçao
Dentro de urn processo desencadeado pelo Poder Executivo, que em julho

de 2000, por rneio das Leis Delegadas n°s 41 a 44, concedeu reajuste de
vencimentos a seus servidores, Os demais Poderes do Estado e o Ministério
PUblico cuidararn de apresentar projetos de el dispondo sobre revisão da
remuneração dos respectivos servidores, que jé acumularn perdas salariais
decorrentes do processo inflacionário ha mais de cinco anos.

Dessa forma, o projeto de lei encaminhado a esta Casa pelo Procurador-

-
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Geral de Justica em exercicio estabelece em 10% o reajuste geral de
seus servidores.

Recorremos ao Armazém SIAFI para obter informacoes relativas aos
valores gastos corn pessoal pelo órgão neste exercicio. No relatório da
referida ferramenta constam as valores de janeiro a setembro, que totalizam
R$120.672.045,05, e assirn, urn valor médlo de R$13.408.000,00. Portanto, a
acréscimo mensal de despesas deve ficar proximo de R$1 .500.000,00.

Existe a solicitação de autorizaçao para abertura de crédito suplementar
ate o valor de R$1.066.000;00, que deve ser aprovado, ja que o crédito
orçamentário para o órgão, no valor de R$171.433.981,00, revela-se
insuficiente para atender a medida proposta.

Finalmente, não nos parece correta a permanéncia do art. 2° no corpo do
projeto, uma vez que a revisão geral de rernuneração de que trata a iriciso X
do art. 37 da Constituiçao Federal determina a ediçao de lei especifica.
Portanto, o reenquadramento de cargos na carreira deve ser objeto de outro
projeto a ser encarninhado a esta Casa.

Quanto as emendas apresentadas, enteridemos que a n° 1 e oportuna, por
banir do projeto matéria estranha a revisäo de remuneracão, o que não
ocorre corn a n° 2, que altera dispositivo que pretendemos excluir da
proposição por meio da Emenda n° 3, ao final apresentada.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 1.223/2000 no 1°

turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissâo de Constituiçao e
Justica, è a Ernenda n° 3, que apresentamos, e pela rejeição da Ernenda n°
2.

EMENDAN°3
Suprirna-se o art. 2° e seu parégrafo Unico, renurnerando-se as dernais.
Sala das CornissOes, 7 de novembro de 2000.
Marcia Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogerio Correla -

Eduardo Hermeto - Oliñto Godinho.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.240/2000

Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentaria
Relatório

De autoria da Mesa da Assernbléia Legislativa, a projeto de el em epigrafe
objetiva reajustar as vencirnentos dos servidores ativos e inativas da

tMsernbléia Législativa do Estádo de MinasGerãis.
Publicado no "DiariodoLègislativo",.de20/10/2000, a projeto foi distribuido

às'comissöes competentes para receber párecer, ños termos do art. 189, c/c
• 8 

àrt.102,do Regirri&ito lnterno.
A Comissão de Constituiçao e Justiça opinou -pela juridicidade,

contitucionalidade e legalidade da matéria. A MesadaAssembléia concluiu
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pela aprovaçao da proposicão na forrna proposta.

Agora, vern o projeto a esta Cornissão, para, nos termos regimentals,
receber parecer.

Fu ndamentaçäo
A proposicão visa a reajustar em 10% a indice bésico da tabela de

escalonarnento vertical de vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Assembléia Legislativa, institulda pela Resolução n° 5.090, de 1990, e
alterada pelo art. 18 da Resolucão n o 5.134, de 1993, a partir de 1°1712000.

E sabido que Os servidores do Poder Executivo tiveram seus vencirnentos
reajustados pelo Governador do Estado. Tramitam na Casa proposiçôes
concedendo reajustes aos servidores do Poder Judiciário e do Ministério
Püblico. Portanto, nada mais justo e a reajuste, também, dos servidores do
Leg islativo.

No tocante ao aspecto orçamentário, a art. 2° da proposição autoriza a
suplementacão,. em ate R$10.600.000,00, do orçamento da Assernbléia
aprovado para a presente exercicia, em virtude da falta de recursos para a
realização da despesa.

Corn respeito aos lirnites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
para a realização da despesa corn pessoal, entendernos que o reajuste dos
servidores do Legislativo nao as compromete, urna vez que está previsto na
referida lei a enquadrarnenta em ate dais exercicios.

Atendendo a reivindicaçäo do conjunto de representantes dos servidores
da Assembléia Legislativa, rnanifestada em docurnento que faço anexar ao
presente processo, propomos a Ernenda n° 1, corn a objetivo de implantar urn
limite de rernuneracão no Poder Legislativo, semelhante ao aplicado rio
Poder Executivo.

Entendemos que a proposicão ire atenuar parte da perda do poder
aquisitivo da malaria dos servidores publicos estaduais do Legislativo,
defasado em virtude dos verbs anos sern reajustes em seus vencirnentos.

Conclusão
Diante do exposto, sornos pela aprovaçào do Projeto de Lei n° i .240/2000

no 1° turno, corn a Ernenda n° 1, abaixo apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescentern-se ao art. 10 as seguintes § 1°, 2° e 3°:
'Art. 1°- .................................................................
§ 1° - A rernuneração do servidor ativo e inativa da Assembléia Legislativa

nâo ultrapassara, cam a reajuste cancedido, 1,5 (urn inteiro e cinco décirnos)
do valor do Ultirno padrão da tabela de escalonarnento vertical de
vencirnentos, ate que seja fixado o subsidio mensal, em especie, dos
Ministros do Suprerno Tribunal Federal.

§ 2° - Casa a rernuneração do servidor ultrapasse a proporção de que trata
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o paragrafo anterior, será aplicado a rernuneração deste urn redutor
equivalente ao valor que exceder o limite estabelecido.

§ 3° - Caso a remuneração do servidor já ultrapasse o limite previsto no §
1, será aplicado a remuneração deste urn redutor equivalente ao valor do
reajuste recebido.".

Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerio Correia, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo.
PARECER DE REDAçAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

coNsTlTulçAo N° 32/2000
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda a Constituição n° 32/2000, que acrescenta
paragrafo ünico ao art. 152 da Constituição do Estado de Minas Gerais, foi
apresentada por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Chico Rafael.

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do
Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIAO N° 32/2000
Acrescenta parágrafos ao art. 152 da Constituicão do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficarn acrescentados os seguintes § § 1° e 2° ao art. 152 da

Constituicao do Estado:
Art. 	 152- ...............................................................

§ 1° - Não será admitida, no periodo de noventa dias que antecede o
término da sessão legislativa, a apresentaçao de projeto de lei que tenha por
objeto a instituiçao ou a majoraçäo de tributo estadual.

§ 2° - 0 disposto no § 10 deste artigo não se aplica a projeto de el
destinado exclusivamente a adaptar lei estadual a norma federal.".

Art. 2° - Esta emenda a Constituiçäo entra em vigor na data de sua
publicaçao.

Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - AIlton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.108/2000
• Comissode Redação

0 Projet6 de Lei n° 1.108/2000, do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pUblica a Associacao dos Municipios da Microrregião do Baixo
SapücáI - AMBASP -, corn sede no Municipio de Varginha, foi aprovado em
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turno ünico, na forma original.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja déda a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.108/2000
Declara de utilidade pUblica a Associação dos Municipios da Microrregião

do Baixo Sapucal - AMBASP -, corn sede no Municipio de Varginha.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade publica a Associação dos MunicIpios da

Microrregião do Baixo Sapucai - AMBASP -, corn sede no Municlpio de
Varginha.

Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das CornissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 838/2000

Comissão de Defesa do Consumidor
Retatôrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, tern como objetivo dispor
sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancérios.

Publicada no "Diãrio do Legislativo" de 2/3/2000, foi a proposicão
distribuida as Comissöes de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentaria.

Durante a tramitação da matéria, ainda no 10. turno, foi apresentada em
Plenário a Emenda n° 2, do Deputado Agostinho Silveira. Assim sendo, nos
termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, retorna a proposicão a esta
Comissão, que emitirá parecer sobre a Emenda n° 2, apresentada em
Plenãrio.

Fundamentação
A emenda ora analisada visa a melhorar o atendimento aos clientes na

rede bancária, estabelecendo a obrigatoriedade de instalação de banheiros e
bebedouros no interior das agencias. Tal providência atende aos interesses
dos consurnidores que frequentam diariamente as agencias bancárias, que,
em sua maioria, nâo contam sequer corn uma ünica instalação sanitéria para
uso dos consumidores. Essa situacao tern causado enorme desconforto,
principalmente as mulheres e as pessoas mais idosas.

A falta de bebedouros, de igual modo, representa para Os usuarios da rede
bancéria urn flagrante desrespeito as suas necessidades minimas,
especialrnente na epoca de elevadas temperaturas.
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Acatada a emenda, a rede bancária fará as devidas adaptaçöes para

preservar a seguranca do local.
Conclusäo

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 2 ao Projeto de
Lei no 838/2000.

Sala das Comissôes, 7 de novembro de 2000.
Mauri Torres, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Joào Paulo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 190 REUNIAO ORDINARIA, EM 7/11/2000
Presidéncia dos Deputados Dilzon Melo e Ambrósio Pinto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Oficios, telegramas e cartOes - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentaçao de Proposiçöes: Projeto de Lei n° 1.261/2000 -
Requerimentos n°s 1.734 a 1.738/2000 - Requerimentos dos Deputados
Rogerlo Correia (5), Dinis Pinheiro, Antonio Andrade e Alberto Bejani -
Proposiçao Não Recebida: Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz -
ComunicaçOes: ComunicacOes das ComissOes de Transporte (2), de
Administracão Püblica e de Educacao e dos Deputados Hely TarqUinio e
Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados AmbrOsio Pinto,
Elaine Matozinhos, Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem
do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscriçOes - Designaçao de ComissOes:
Comissão Especial do IPEM - Leitura de ComunicaçOes - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Rogerlo Correia, AntOnio
Andrade, Dinis Pinheiro e Alberto Bejani; deferimento - Discussão e Votacão
de Pareceres: Pareceres de Redacao Final das Propostas de Emenda a
Constituicão n°s 1 e 30/99 e 32/2000, dos Projetos de Lei Complemental n°s
11/99 e 23 e 24/2000 e dos Projetos de Lei n°s 4, 151, 303, 540, 11, 464, 610
e 771/99 e 798, 821 e 937/2000; aprovacão - Chamada para recomposicão
do nUmero regimental; inexisténcia de "quorum" para a continuacão dos
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
AntOnio - Ambrôsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Diñis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - frani Barbosa - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Goriçalves - Mãrcio Cunha - Märcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade -
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Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - As l4hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUmero regimentaL Declaro aberta a
reunião. Sob a protecäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
riossos trabaihos. Coma palavra, o Sr. 2°-Secretãrio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniöes anteriores.

ia Parte
ia Ease (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniöes anteriores, que são aprovadas sern restricoes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 1°-Se'retãrio "ad hoc', lé a seguinte
corresporidéncia:

OFICIOS
Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretãrio de Transportes e Obras

PUblicas, encarninhando cOpia do Convénio n o 26/00, que trata de obras de
ampliaçào do aeroporto de Pocos de Caldas. (- A Cornissão de Eiscalização
Financeira, para as fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oiiveira, Presidente do BDMG,
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.541/2000, do Deputado
Paulo Piau, a posiçao das carteiras oriundas do BEMGE e do CREDIREAL
sob administração daquela instituicão.

Do Sr. Weliton Eustáquio de Jesus, Presidente da Eundaçao de Educação
para o Trabaiho de Minas Gerais - UTRAMIG -, comunicando, em atenção a
requerimento daCPI das LicitaçOes encaminhado por melo do Oficio n°
1.739/2000/OLE, que a Eundaçao não firmou contrato corn a Montreal
lnformática no periodo de 1995 ate hoje. (- A CPI das Licitaçoes.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da CEF,
notifithndo a liberação de recursos financeiros referentes a contratos
firmadosentre CEF e o Estado de Minas Gerais, corn recursos do OGU. (-
A Comissão deFiscalizaçäo Financeira.)

Do Sr. José Francisco da Silva, Secretãrio Adjunto de Direitos Humanos,
agradécendo oconvite parab Semináio Legislativo Dez Anos do Estatuto da
Criànça e do Adolèscente:

Do Sr. Rogerio Mendes Torres, Juiz de Direito, em atenção ao
Requerirnent6 n° 1.668/2000, da Comissãode Direitos Humanos, prestando
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informacöes e encarninhando documentos referentes a solicitação contida
riesse requerimento.

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assisténcia Social, informando da transferéncia de recursos para
o Fundo Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente-Geral Fundiãrio,
confirmando sua participação na audiência publica da Comissão de Politica
Agropecuária do dia 9/11/2000. (- A Comissão de Politica Agropecuária.)

Da Sra. Carmen Lucia Miranda Silveira, Coordenadora-Geral de Convénios
- CGCON da Eundaçao Nacional de SaUde, encaminhando cOpia de termo
aditivo celebrado entre essa Fundação e a Secretaria da Saüde, e de
documentação correlata. (- A Comissão de Fiscalização Einanceira, para os
fins do art. 74 da Constituicão Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento lnterno.)

Do Sr. Elsio Jeová dos Santos, Secretário do Tribunal de Contas da União,
solicitando cópia das notas taquigráficas e do relatôrio final da CPI instalada
nesta Casa para apurar a rnalversação de recursos na construção de
pequenos barrarnentos no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do
M ucu ri.

De servidores das Cornarcas de Pedra Azul e de São Roque de Minas,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.215/2000. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.21 5/2000.)

Do Sr. Emerson Fidelis Carnpos, Diretor Presidente da UNIMED-BH,
agradecendo a convite para a reunião especial em homenagern a CDL-BH.

Do Sr. Haroldo Jackson dos Santos, Presidente da MGS, confirmando sua
presenca na reunião de 7/11/2000, da CPI das LicitaçOes. (- A CPI das
LicitacOes.)

Do Sr. Enio Milagre de Barros, Presidente do Diretôrio Académico 8 de
Fevereiro, da Fundacão Educacional de Patos de Minas, e outros,
denunciando irregularidades nessa instituicão e convidando a participar do
Movimento de Paralisaçäo dos Alunos da FEPAM em Defesa da Dernocracia.
(- A Cornissão de Educacão.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Nãrcio Rodrigues, Deputado Federal (2), agradecendo Os convites

para a entrega da Medaiha Santos Dumont e para a reunião especial em
homenagem a CDL de Belo Horizonte pelos 40 anos de sua fundação.

CARTOES
Dos Srs. Carlos Patricia Freitas Pereira, Secretário da Saude; João Batista

Rezende, Presidente da Eundação João Pinheiro, e Cel. PM Marco Antonio
Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do Governador, agradecendo o convite
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para a reunião especial em homenagem a CDL de Belo Horizonte pelos
40 anos de sua fundação.

Dos Srs. Flávio F. de Lara Resende, Presidente da CASEMG, e Roberto
Mauro Amaral, Diretor da SUDENE, agradecendo o convite para a reunião
especial em comemoracão aos 50 anos de atividade do Colegio Santo
Antonio.

Do Sr. Roberto Mauro Amaral, Diretor da SUDENE, agradecendo o convite
para a reunião especial em comemoração ao centenário de nascimento do
Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Da Sra. Ana Lucia Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, agradecendo o convite
para o lançamento dos volumes 3 e 4 da Colecao MemOria PolItica de Minas.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N° 1.261/2000

Declara de utilidade publica o Lar Frederico Ozanan, com sede no
Municipio de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade publica o Lar Frederico Ozanan, coni

sede no Municipio de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das ReuniOes, 1° de novembro de 2000.
Edson Rezende
Justificação: 0 Lar Frederico Ozanan e uma entidade civil sem fins

lucrativos, que tern 01 finalidade abrigar pessoas acirna de 50 anos de
idade, privadas de assisténcia familiar ou carentes no sentido sôcio-
econOmico. Para tanto, aentidade busca manter serviços de atendimento as
pessoas consideradas idosas, oferecerido-Ihes medicamentos, assisténcia
médica, religiosa é social, corn o intuito de possibilitar-Ihes urna sobrevida
mais digna, especialrnente diante de urn quadro em que se tern uma
expectativa de vida reduzida para as populaçöes de baixa renda e em razão
dos indicadores sociais e eôonOrnicos apresentados pelo nosso Pals.

Além do exposto, o Lar Frederico Ozanan apresenta Os requisitos legais
para ser declardo de utilidade publica, razãopor qtsees5eramos coritar corn
o apoio dos nobres colegas a apFovaao dà tItulo declaratório próposto.

- Publicado, vai o projeto as CbrnissOes de Justiça, paraexarne preliminar,
e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188,c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno. 	 - 	 .	 '
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REQUERIMENTOS

N° 1.734/2000, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro dos Transportes corn vistas a pavimentação da BR-451, no
trecho compreendido entre a BR-116 e o Municipio de Peçanha. (- A
Cornissão de Transporte.)

N° 1.735/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto
de congratulacOes corn o Presidente da Republica pela indicação inédita de
uma mulher para ocupar uma vaga no Suprerno Tribunal Federal.

N° 1.736/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto
de congratulaçoes corn a Rede Globo de Televisão pela iniciativa de
organizar pesquisa para a escolha do mineiro do século.

N° 1.737/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto
de congratulaçOes corn a Dra. Ellen Grade Northfleet por ser a prirneira
muiher indicada para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. (-
Distribuidos a Comissão de Adrninistração PObIica.)

N° 1.738/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja formulado
pedido de inforrnaçOes ao Secretario da Fazenda a respeito da cobrança de
honorários advocaticios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual sobre
valores inscritos em dIvida ativa. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Rogério Correia (3), em que solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 19/99, de sua autoria, e seja atribuldo regime de
urgencia a tramitacao dos Projetos de Lei n°s 1.215 e 1.223/2000.

Do Deputado Rogerio Correia, em que, apolado pelos Deputados Ailton
Vilela, Vice-Lider do PSDB; Marcelo Goncalves, Lider do PDT; Sebastião
Navarro Vieira, Lider do PFL; Ivo José, Lider do PT; Chico Rafael, Lider do
PSB; Luiz Fernando Faria, Lider do PPB; Mãrcio Kangussu, Lider do PPS; e
Carlos Pimenta, Lider da Minoria, solicita seja atribuido regime de urgencia a
tramitaçao do Projeto de Lei n° 1.240/2000.

- São tarnbém encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Rogerlo Correia, Dinis Pin heiro, Antonio Andrade e Alberto Bejani.

Proposição Não Recebida
- A Mesa, nos terrnos do inciso Ill do art. 173 do Regirnento Interno, deixa

de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulaçOes corn o Sr. Fábio Proença Doyle por sua posse na
Academia Mineira de Letras. (- ldéntica proposicao fol apresentada
anteriorrnente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

ComunicacOes
- São tambérn encarninhadas a Mesa cornunicaçOes das ComissOes de

Transporte (2), de Administração PUblica e de Educaçao e dos Dpujados

ii
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Hely TarqUinio e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presiderite - Corn a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto
O Deputado Ambrosia Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,

imprensa, no prôximo dia 17, a Sul de Minas vai parar, para protestar contra
a falta de segurança na BR-459, que, lamentavelmente, apos longos anos de
abandono, vem se tornando urn acesso perigoso, representando verdadeira
via de calarnidade pUblica.

O movirnento, previsto para ocorrer no trecho eritre Os municipios de Santa
Rita do Sapucai e ltajubá, conta corn o nosso total apolo, pois representa a
voz desesperada de uma região que luta para preservar a vida dos usuários
dos mais de 37 mit veiculos que trafegarn diariamente por ela. Podernos
afirmar que as acOes de ressarcirnento por acidentes, prejuizos e danos
causados superarão muito Os valores necessários a sua total recuperação.

No Ultimo dia 27, tivemos a oportunidade de participar de uma primeira
manifestação, promovida pela Agenda para a Desenvolvimento Integrado do
Sul de Minas - ADISMIG -, quanda representantes de diversos segmentos da
região esboçararn indignaçäo perante a falta de iniciativa do Governo Federal
para solucionar definitivamente a questao. lnfelizmente, foi urn mavimento
localizado. Devemos lutar por toda a extensãa da BR-459.

Corno parlamentar, não estamos medindo esforços para exigir do Governo
Federal a imediata reestruturaçäo dessa rodovia. De acordo corn estudos
técnicos, não basta apenas realizar a pavimentacao asfãltica da pista, e
preciso realizar uma obra rnais detalhada em todo a seu trajeto, que inclui,
entre outros pontos, a recuperação dos acostarnentos e a reformulação de
algurnas curvas que demonstram urn projeto ultrapassado para as padrOes
atuais.

Apesar da nossa luta, o DNER informou que estã elaborando urn novo
projeto para a rodovia, que ficarã pronto apenas em 2001. Seguindo os
trâmites legais, que inclui a processo dé licitação e a prazo legal para a
execuçào, a obra deverã ser realizada apenas ern 2002. Ate là, corno ficam a
vida dos usuários e Os rnuitos investirnentos previstos para a regiao?

A dimensãa dos trabalhos desenvolvidos pelas empresas Sisvoo, Helibrás,
Alcooa-AFL do Brasil, Stabilus, Fania, Omega, Cabelauto & Cabelt, Imbel,
Higident do Brasit e tantas outras em Santa Rita e Pouso Alegre é urn born
mativo'ptha que as autoridades campetentes comecem a vislumbrar urna
opção capaz de resolver definitivamente as problemas causados pela ma
conservacão da BR-459.

Os anseios dos municipios mineiros e paulistas, localizados na BR-459,
èntré Loreria, sP e Pocos de Caldas, pontos de união dos mais importantes
Estados bràsileiros e de duas rodovias federais de grande circulaçào, Via
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Dutra e Fernãa Dias, não podem ser desprezados.

O POlo de Tecnologia da lnformaçäo e de TelecomunicaçOes de Minas
Gerais, na regiãa do Alto do Sapucal, que tern como "capital" ltajubá,
estabelecida a partir do prajeto tajubá TecnOpalis, vem se destacanda, em
nivel nacional, coma fonte promissora de desenvolvimenta de toda a região
Sul de Minas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeça, ilustre Deputado
AmbrOsia Pinto. Também faco coro corn as manifestaçaes de V. Exa. Coma
eu, V. Exa. também é do Sul de Minas. Ha muito tempo somos companheiros
de primeira hora. Desde a ana passado, estamos nessa empreitada a da BR-
459, cam movirnento nascida na sua querida terra ltajubà. Fizemas
sucessivas reuniöes em toda a malha viária da BR-459.

Recentemente, coma V. Exa., tambérn tive a prazer de participar do
movimenta na Fernàa Dias. V. Exa. muita bern expOs a questaa. Não
padernos verificar urn fata isolado. Temos de unir forças, principalmente junta
ao Governo Federal, pela recapeamento e pela duplicaçäo da BR-459. Diga-
se de passagem, nobre Deputado, que V. Exa, assirn coma eu, a Deputado
Sebastião Navarro Vieira, a Deputado Bilac Pinto, a Deputado Chico Rafael,
està ha rnuita tempo nessa luta. Hoje, a farmatacaa da ADISMIG de Pacas
de Caldas, sern sornbra de dUvida, engrassa a fileira para que sensibilizemos
o Governo Federal. V. Exa. abordou para a dia 17 a possibilidade de uma
nova paralisacaa no Sul de Minas. Acredita, ilustre Deputada AmbrOsia Pinto,
que, corn esse movirnento que estarnas fazendo, corn esses pleitas que
fazemos par rneio dos nossos gabinetes e dos Prefeitos que representam as
rnunicipios desse corredor viário, que a Governo Federal, antes mesmo
dessa data, tornaré algurna iniciativa. Ha paucos dias, estive corn a Diretor do
DNER, Dr. José Hélcia, que assumiu a cornprarnisso, juntarnente cam as
Prefeitas da nossa região, de uma recuperaçào rapida da radovia.

O pronunciarnenta que V. Exa. faz e de rnuita profundidade. Jà não temas
coma suportar essa situacao. Parabéns, Deputada AmbrOsia Pinto. Essa e
urna reflexão que nOs, Deputados sul-rnineiras, ternos a obrigaçao de fazer,
para buscar uma solucaa rápida e ernergente, do rnesmo tarnanho do
desenvolvimento da sua querida ltajubá. Estarnos aqui para buscar esse
trabalho junta ao Gaverna Federal. Parabéns a V. Exa.!

O Deputada AmbrOsia Pinto - Criar ali a Vale do Silicia mineiro é urn
desaflo que todos nOs, representantes legitirnas dos interesses do Sul, de
bracas dados corn a papulacaa, devemos estabelecer corno meta priaritãria,
pois acreditarnos que proporcionar aquela regiãa infra-estrutura adequada
para que possa campetir, em igualdade de condiçOes, corn autros centras de
exceléncia do setor representa grande passo no sentida de se prornover urn
nova ciclo de desenvolvirnenta regional.
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Contudo, o despertar do Vale do Silicio mineiro vai depender da

capacidade de integraçào das cidades incluidas na Rota TecnolOgica 459
corn a cidade de Carnpinas, em São Paulo, que vem se transformando num
dos maiores pôlos do setor no Pals, concentrando urn nUmero grande de
empresas das areas de informática, telecomunicaçães e eletrOnica.

A irnportância da mobilizacão dos poderes pUblicos e da sociedade
organizada, no sentido de promover medidas eficazes visando resolver
definitivamente a questao será de fundamental importãncia para fornecer a
região onde se concentra 43% de toda a economia do Estado, meihores
condiçoes para urn desenvolvimento integrado, devidamente organizado.

Apenas as autondades constituidas ainda não perceberam a importãncia
dessa obra no nosso Sul de Minas, nao so para Minas Gerais, como tarnbém
para a econonlia do nosso Pals. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Policiais

Civis presentes, pessoas que nos visitam, imprensa, a Policia Civil está de
luto. Ocupo hoje esta tribuna, consternada, para, num sentido lamento,
apresentar as nossas condolências a farnulia do detetive Silvio Batista
Ferreira, homem de paz, advogado, cristão e participante ativo dos
movimentos da Igreja Catôlica, teve sua maior atuação corno policial no
DETRAN; era irmão de mais quatro policiais civis.

Esse policial, aos 30 minutos do dia 2 prOximo passado, foi vitima de uma
das açOes mais intempestivas, cruéis e bárbaras de agentes da Policia Militar
que ocupavam a viatura 5243, comandada pelo Sargento Altair Nepomuceno
e sua guarnicão. Esses policials militares, no Bairro Jardirn America,
abordaram JUlio Cesar e Clàudio, amigos de S[lvio, e apos identificá-los
começaram a agredir JUlio César, que naquele dia comemorava o seu
aniversãrio. JUlio, de apenas 21 anos de idade, afilhado do detetive Silvio,
gritou por sua presença e quando Sllvio, que estava no interior da casa,
chegoü e se identificou corno policial civil, foi logo ameaçado de morte por urn
dos componentes da guarnicao, que disse que Ihe dana urn tiro na cara. SO
que não ficou so na ameaca. Ern seguida, desferiram-Ihe uma pancada e
coronhadas de arma pesada, de grosso calibre, causando a vitima grave
fratura craniana.

Jã caido e ferido mortalmente, agonizando, o detetive Silvio recebeu chutes
e pontapes daqueles policiais que estavam a sua volta, corn armas de grosso
calib?e, armas de guerra, ecom ironia não atenderarn aoapelo desesperado
da irma de Silvio, que implorava para que tentassem salvá-lo, levando-o para
o hospital.

Nern isso estes homens que fazem e representam o policiamento ostensivo
forarn capazes de fazer. Sllvio so foi socorrido, tempos depois, corn a
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chegada de seu irmäo, o Inspetor de Poilcia Celso Batista Ferreira, meu
dileto e fraterno amigo, que levou a vitima para o hospital, tendo sido
internada no CTI do Hospital da Previdência.

Horas apOs, já se tinha conhecirnento do prognOstico da morte cerebral de
Silvio, quando a familia, corn a bondade que Ihe é peculiar, apesar da irnensa
dor, colocou os Orgaos do policial para doaçao.

Apesar de terem matado Silvio corno se abate urn animal, a ocorréncia fot
registrada da forma que os agressores quiserarn faze-la, não espelhando a
realidade dos fatos se cotejado corn o relato das testernunhas, que erarn
rnuitas, pois all ocorria uma festa.

Essa foi uma tragedia, entre tantas outras, fruto de desentendimentos e
agressoes de policiais militares contra policiais civis. Está ainda vivo em
nossa memOria o assassinato da Detetive Marilia por policiais militares.
Vejamos mais alguns casos:

a) Ha alguns dias, a Perita e Examinadora Norma de Fatima Januzzi
Bernardes foi agredida, humilhada e algemada, em Araxá.

b) No dia 18/10, o Escrivão Wander Augusto dos Santos, na cidade de
Passos, quando retornava da Faculdade, foi agredido por policlais militares,
que Ihe arrebataram a arma.

c) No dia 22 de agosto, a perita Carla Adriane Faragio Miranda, quando se
dirigia ao DETRAN para ernplacar seu carro, cujas placas foram furtadas, viu-
se cercada por seis viaturas da PolIcia Militar corn inUmeros policiais e,
apesar de se identificar como policial civil, foi fisicamente agredida,
juntamente corn sua irma Emmanuelle, nas proximidades da Feira dos
Produtores, nesta Capital.

Esses são alguns e recentes casos em que policiais civis são vitimas de
policiais militares. A populaçao em geral tern sofrido esse tipo de tratamento
por alguns policiais militares, e isso já foi noticiado pela imprensa. Vimos ate
uma assessora de Gabinete desta Casa Legislativa ser agredida P01 policiais
militares a socos no peito, apOs ter sido submetida a uma cirurgia de troca de
válvula no coraçao. Isso aconteceu em Contagem, no dia 8 de fevereiro, e
ninguern sabe ou viu se foram punidos os agressores.

Quero registrar que minha assessoria, da qual corn muita honra e
competencia faz parte o Delegado-Geral NIsio Ribeiro de Carvalho,
acompanhou essa funcionãria em Contagern, e nada foi feito. Não ternos
conhecimento da punição desses agressores. Essa assessora ainda não foi
charnada para prestar esclarecimento a Justiça.

Esses são apenas Os fatos que chegam ao nosso conhecimento, mas
quantos outros podem estar ocorrendo, fazendo vitimas no Estado. A Policia
Militar, pasmem, não tern Corregedor. As investigacöes são realizadas dentro
dos proprios quartéis de seus agressores.
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o Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputada e colega Elaine
Matozinhos, manifesto, em meu nome e, por designacâo do Vice-Lider,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em nome da bancada, solidariedade a toda
a farnilia da Policia Civil por esse acontecimento, que, infelizmente, nao é urn
fato isolado. E lamentável que urn cidadão policial civil tenha sofrido esse tipo
de agressao, vindo a falecer. Essa atitude animalesca por parte dos policiais
militares dernonstra uma concepção fechada. Assirn sendo, surge a tese da
unificacao de comando, da desmilitarização da Policia Militar, para
carninharmos no rumo de urnà policia Unica, de caráter civil, não dentro da
ideologia de seguranca nacional, como forca auxiliar do Exército. Vernos que
isso é o desejável, ja que possibilitaria a correcão dessas distorçOes. A idéia
de termos uma academia Unica para treinamento, de caráter rnenos militar e
rnais civil, é fundamental nesse processo.

Mas, nobre colega, se acontece urn fato desses corn urn policial civil,
ficarnos a imaginar a que acontece corn a maioria dos cidadãos comuns,
embora saibarnos que a atitude insana dos agressores recrudesceu ao
saberem, pelos apelos dos familiares, tratar-se de urn policial. E lamentàvel
que isso aconteça. Nisso tudo, vernos urn episódio rnuito triste, nobre colega:
a Cel Severo, do Cornando da Capital, em momento algurn se submeteu ao
exercIcio da düvida. Em seu primeiro pronunciamento, apOs a acontecimento,
deu a versão mentirosa constante no boletim de ocorréncia, afirmando o que
a se encontrava escrito. Esse mesmo Camandante declarou, dias atrãs, que
seria "olho por olho, dente par dente". Creio que esté colocandoem pratica
suas palavras anteriores. Sem se pensar no afastarnento de urn Cornandante
tao despreparado, näo teremos paz entre as Policias Militar e Civil e
continuaremos mantendo esse abismo corn a prôpria sociedade. Nossa
solidariedade, total e nosso irrestrito apoio a V. Exa. e a farnilia do policial
vitimado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Obrigada, nobre Deputado Durval Angelo.
Ressalto, cornplernentando sua fala, que esse fume, dizendo que caiu e
bateu corn a cabeca no meio-fio, ja estamos cansados de ver, pois a
assistimos, durante 25 anos, ao longo de nossa histOria corno Delegada de
Policia. Esse tipo de argumento é inaceitável.

Neste mornento, esta Casa está decidindo a unificaçao de cornando para a
seguranca püblica em Proposta de Emenda a Constituiçao n o 33/2000, de
rninha autoria e dos Deputados Sargento Rodrigues, Cabo Morais e Joäo
Paulo. Sabernos daresistência doComando e dos oficiais da PM corn
referêñcia a essa próposta de emenda a Constituiçao.

Recebemos do Sr Domingos Savio de Mendonça Major PM e Presidente
da Associação dos Oficiais da PM, expediente em que nos informa que a
proposta de emenda a Constituiçao está sendo interpretada coma
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subordinação da Policia Militar a Policia Civil, sugere a extinção da
Secretaria da Seguranca PUblica e a criaçãa da Secretaria de Defesa Social,
estabelecendo-se que esse Secretãrio seja o Vice-Governador do Estado.

Nunca poderIamos pensar numa proposta de tamanho retrocesso. Qual
tempo teria a Sr. Vice-Governador para comandar a Policia Civil, a Policia
Militar e a Corpo de Bombeiros? 0 Vice-Governador atual ou as que virão
estariam dispostos a tarnanho desaflo? Teriarn perfil para isso?

Mas ye-se, ate por este documento, a avidez de poder de alguns
comandantes da Policia Militar, que querern separar-nos, sirn, Deputado
Sargento Rodrigues e Deputado Cabo Morais, para que fiquemos cada vez
mais distanciados uns dos outros, de preferéncia subordinados a urn Vice-
Governador que nunca teve tempo sequer para reunir a Conselho de Defesa
Social, pois assim estaremos cada urn buscando seu poder de comando
isaladarnente.

Urna instituição que hoje não tern sequer uma Corregedoria, como a Policia
Militar, para apurar as infraçoes cometidas por seus integrantes, por certo se
sentiré rnuito humilhada se submetida a urna politica ünica de segurança
püblica, coordenada por urn Secretãrio escoihido pelo Sr. Governador.

Estarnos vendo nossas policiais serem assassinados par bandidos, apenas
par serem policiais. Vimos recentemente a rnorte do perita Sebastião Hércio
da Silva, apenas de 42 anos de idade; mas entendernos que ver policial
matando policial é a total desintegracão das instituiçoes, que pode levar a
conseqUências muito sérias.

Queremos e desejamos trabaiho integrado e harmOnico para dar segurança
a nossa sociedade, mas a Policia Civil espera a apuracão rigarosa dos fatos
mencionados, coma já determinou a Sr. Governador do Estado.

Quera, neste momenta, reafirmar, corn as nossos companheiros do
Sindicata dos Policiais Civis, a campromisso de estar pessoalmente, na
qualidade de Delegada-Geral de PolIcia, de advogada, de Deputada
Estadual, cidadã e amiga da farnIlia enlutada, junta cam a assessoria juridica
do meu gabinete, acornpanhando, de perto, a desenrolar das investigaçöes.
Apoiamos tarnbém as açOes judiciais que serãa intentadas par essa entidade,
conforme ja noticiado pela irnprensa, par ser de justiça.

Esse harnicidia dolaso tern de ser apurado pela Divisãa de Crimes Contra a
Vida, e tern de ser encaminhado a inquerita a justica cornum. Houve, par
parte dos autares, a vontade deliberada de matar, coma já tinham ameaçada.

Srs. Deputadas, cam esse lamenta, quero mastrar a V. Exas. a
necessidade de construirrnas a caminha para urna verdadeira politica de
seguranca püblica, corn açôes integradas, efcientes e respeitasas. E
chegada a hora de deixarmos as palavras e agirmos.

Querernos aqui, neste momenta, dizer também da constante e indevida
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invasâo da Policia Militar no trabalho da Policia Civil. Policia Militar e para
fazer policiarnento preventivo, ostensivo, fardado. Policia Civil e para fazer
policia judiciäria, investigaçães, através do inquerito policial. Vi, ao longa dos
meus 25 anos como Delegada de Policia, policiais militares prendenda,
interrogando, levando para as quartéis, fotografando, para depois levar a
acusado de prática de crime a presença da autoridade policial, que é a
Delegado de Policia. Exorbitam de suas funcOes, atropelam a Constituiçäo e,
muitas vezes, atrapalham as nossas investigaçoes, prejudicam a inquérito
policial e, por conseqUência, oprocesso criminal.

Coma Deputada, que aqui representa a povo mineiro, e coma Delegada-
Geral de Policia, quero dizer ao Sr. Governador que, cam a devida urgéncia,
aguardamos pasicoes firmes para pOr firn a todas esses desencantras entre
as instituiçoes que fazem a segurança pUblica em nasso Estado. Que a
PalIcia Militar se atenha a sua area de atuacão institucional e que tenha, no
cantata corn a populaçâa e corn a Policia Civil, a urbanidade e a respeito que
todos nos merecemas. Muito obrigada.

* - Sem revisãa do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sargento Radrigues.
o Deputada Sargerito Radrigues - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

publica que nos visita, endosso as palavras da Deputada Elaine Matazinhas
no que diz respeita a mode do policial civil. A policia näo deve extrapolar as
suas açOes corn relação a prevenção ao crime. Nobre companheira
Deputada Elaine Matozinhos, estou muito triste parque, desde quanda
assurni a mandato nesta Casa, tenho ocupada esta tribuna, incansavelmente,
para denunciar a mode dos policiais civis e militares do nosso Estado no
combate ao crime. Ficamos preacupados corn esses policiais da linha de
execuçao, porque estãa sujeitas a isso. Näo compactuo corn a ação
desencadeada pela guarnicãa da Policia Militar nesse episódio, em que uma
vida foi ceifada. Não concordarnos e não aprovamos essa atitude.
Esperamos que a desenrolar doinquerito policial rnilitar e do inquertto da
Delegacia de Hamicidios possa trazer a publico a verdade. Então, esse caso
será levado a justiça militar au camum, de acorda corn a entendimenta do
Ministério PUblico.

Coma disse a Secretãrio Henrique Hargreaves, no jamal "0 Tempo", de
hoje, :otreinamento dos policiais civis e militares serã incrementada nas
academiasde formacãa. Segundo ele, a questão que causa a disputa de
vaidade entre as policiais das duas .corparacöes é Ultural, não vinda,
portanto, do comando. Deixo clara ao nossa Secretãrio Henrique Hargreaves
que venho acupando esta tribuna desde a inicio da legislatura, pais essa
minha preacupacãa é constante. Durante 15 anos, combati a crime. Sei que a
entrasàmento e a integracão tern de partir da base, porque quem atenderá a
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cidadão não será a Cel. Maura Lucia nem a Secretário da Seguranca
PUblica, Maura Lopes, que deveria ser a Secretário da Policia Civil. Se fasse
a Secretário da Seguranca PUblica, teria de chefiar as duas Policias, de
acarda corn a propasta que estamas apresentando a este Plenário. 0
Carnandante-Geral da Policia Militar e a Chefe da Policia Civil, que é urn
Delegado de carreira da Ultima graduacão, chefiariam a Palicia Civil,
coordenados pela Secretário da Seguranca PUblica. Essa e a nassa
proposta. Fica triste ao saber que esse episôdia poderia ter sido evitado. Sau
urn Deputada da base do Governo, mas naa tenha melindre de cabrar do
Governadar a integraçãa do aparelha palicial, que apenas tern dais objetivas:
a melhoria da prestaçãa do serviça de seguranca publica para a sociedade e
a prarnação da integraçao das linhas de execução das duas Policias. Na
histôria das duas instituicoes, desconheça que urn Delegada Regional tenha
tido urn atrita cam urn Camandante Regional de paliciamenta da regiãa Sul,
Node au Leste do nosso Estada. Desconheco, também, que o Chefe do
Estado-Maior da Policia Militar tenha tido algum atrita nas ruas. Isso ocorrerá
nas bases. Precisamos promover a integraçäa do aparelho poicial
exatamente nessas bases. Fatos coma esse ja paderiam ter sida evitados h
rnuito tempo. Não gastaria de ficar famentando essa discôrdia, porque,
certamente, issa naa levaria a nada. Essas duas Policias teräa de continuar
fazendo a segurança publica do nosso Estada. Canto carn a apoia desta
Casa e corn a sensibilidade dos Deputados. A integracãa do aparelho palicial
precisa sair, quer a Secretaria da Seguranca Püblica e a Cel. Mauro LUcia
qUeiram ou nãa. As duas PolIcias paderiarn estar traçanda, conjuntamente,
urn planejamenta para a combate ao crime. Os policiais da Furtas e Roubos,
da Divisão de Tôxicas e Entorpecerites e da Falsificaçao poderiam estar em
cantata perrnanente corn a PalIcia Militar. Par que issa não ocorre? Näo
ocorre par causa de vaidade das cupulas, que ainda não querern urna
aproximacãa corn medo de perder algurna coisa, caso issa venha a
acontecer. NOs, Deputadas, não pademas ficar presos a vantade das cUpulas
das Palicias Civil e Militar. Temos de prapor a integracaa do aparelho policial,
que deve ser feita inicialmente pela base, que executa a atividade policial, au
seja, quem tmoca timos corn as marginais são as Saldadas, Cabos, Sargentas
e Tenentes. Os que estãa na linha de execucãa da Policia Civil são as
Camcereiros, Detetives e Pemitos, ate as nIveis I e II de Delegado. Passou
dissa, as pessaas que acuparn camgos das Policias Militar e Civil não vãa
mais para as muas, porque estão em nivel de gemenciarnenta au estrategico.

Disse ao reporter do jamal '0 Tempo" que a Govemnadar Itamam Franca
pode fazer mu meuniOes no Palacia. No entanto, se não pramover a
ntegmacaa, nada semá resalvido. A integmaçãa é necessamia, parque a
papulaçaoclama pam segurança pUblica. A Deputada Elaine Matozinhas falou
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que, as vezes, ha superposicãO por parte da Policia Militar. Corno disse
anteriormente, se o Secretàrio Mauro Lopes e 0 Cel. Mauro LUcio colocarern
verdadeirarnente as cartas na mesa para o Governador, este vera que existe
muita coisa para ser mudada. A Policia Militar näo pode fazer investigacão,
mas faz, na prática. A Policia Civil faz ronda ostensiva, e nâo pode. A propria
integracäo acabaria corn isso. Não precisamos de duas academias de poilcia,
precisamos somente de uma, o que significaria mais economia para os cofres
pUblicos. Não precisamOs de duas centrais de comunicação, mas de urna,
porque é urn sacrificio a comunicação entre as duas policias. A Policia Militar
estã nas ruas, durante 24 hoths, fazendo rondas. No entanto, se precisar de
urn prontuário criminal, não ira consegul-lo, porque está em poder da Policia
Civil, que nào o fornece. Se estiver dando busca em urn cidadäo que estã
corn sua cédula de identidade, a Policia Militar não consegue saber se aquela
pessoa possui ou não mandado de prisao, porque essa inforrnacão está corn
a Policia Civil.

Portanto, as cupulas das duas policias devem parar corn a vaidade,
entendendo que ambas se completam nos respectivoS trabaihos. No entanto,
e preciso haver integracão, mas nao da forma como ja aconteceu. Por
exemplo, vários crimes ocorreram no Anel Rodoviário. 0 Coronel que
cornanda o policiamento da Capital e o Superintendente da Policia Civil se
reunirarn e foram ao local, realizando uma operacão conjunta. Depois que
passou o clamor da sociedade, depois que a midia passou a näo divulgar
mais as noticias sobre aqueles crimes, as operacôes conjuntas acabaram. As
duãs policias devern fazer operacöes conjuntas todos os dias. E preciso uma
academia ünica, uma central ünica de comunicacãO, urn arquivo criminal de
acesso cornum entre as policias. Por exemplo, urn policial militar está nas
ruas patrulhando e aborda urn cidadâo que fugiu de urna penitenciaria de
seguranca maxima nurn final de semana. Pede, então, a central de
comunicacöes a vida pregressa daquela pessoa, mas recebe a resposta de
que a CEPOL da Policia Civil não informa. Ate quando permitiremos isso?
Ate quando permitirernos que as duas policias näo se comuniquern? E
preciso que o Secretãrio Henrique Hargreaves e o Governador Itamar
Frándo, hornens de bom-senso, tomem providéncias. Ha resistências? Ha.
Atquando nOs, Deputados, enquanto rnembros da sociedade, vamos

ssistir a essa vaidade cultural? Ate quando vamos permiti-la? E isso que
ténho colocado nésta tribuna, todos os dias. A vaidade continuará a bet-
prazer de quem? Do Cel. Mauro Lücio? Do Alto Comando da Policia Militar?
Do Secretãrio Mauro Lopes? Nab podémos perrnitir.

0 Governador pode muito bern baixar a seguinte resoluçâo: academia
ünica, central de polIcia ünica, corregedoria Onica das duas policias. A partir
do momento em que os Comandantes de batalhôes, de cornpanhias, os
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Delegados Comandantes de departamentos, de distritos e seccionais $
passarem a se sentar a mesma mesa, todos os dias, para traçar
planejamento de prevenção e combate ao crime, a resposta será outra, será
rnais eficiente.

0 Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues,
esse debate é extremamente importante. Aproveito a sociedade presente
hoje nas galerias e também os telespectadores que estão nos
acompanhando. A logica que V. Exa. constrôi é uma lOgica da questao dos
poderes, ou seja, qual é a necessidade da separação, por qué ha a
separacäo de poderes se o firn é ünico? Temos hoje urn grande debate
nacional, que e a questao da violência. As policias civis e rnilitares estão ai
para o combate a violência, buscando, na atualidade, a grande questão da
prevencão - o trabalho preventivo que deve ser feito na questao da violência,
assim como em tantas outras atividades. Para que isso aconteca, V. Exa. tern
buscado essa discussão, assim corno a Deputada Elaine Matozinhos, corno
representantes da Policia Militar e da Policia Civil. Mas o fim é Unico, e hoje a
grande discussão e a questao da interacão, da interlocuçao entre os
Poderes. Nesse caso, nem é isso, é reatmente a fusão para urn Unico
objetivo, ou seja, somar esforcos num bloco ünico de cornbate a violéncia,
corn orgaos que tern suas especificidades, mas nem por isso devem estar
separados, porque a separaçâo esta dando problemas de comunicação, de
trabalho conjunto. Na verdade, essa decisão governarnental tern que atender
ao clamor da sociedade. Quern ganha corn a juncão das duas policias? 0
povo mineiro. E por isso que essas vaidades que V. Exa. levanta não podern
sobrepujar a vontade do povo e o interesse da sociedade. Acho
extremamente importante esse fato que aconteceu, para levantar novarnente
essa discussão e nos encaminharmos para uma soluçao o mais depressa
possivel. Muito obrigado.

0 Deputado Cabo Morais (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues,
gostariamos de externar nossos lamentos pelo fato ocorrido. Queremos
tambérn dizer que, particularmente, este tarnento precisa ser revestido de
trabaihos positivos, no sentido de buscarmos a integração das açOes da
Policia Militar e da PolIcia Civil. Gostaria não de fomentar esta guerra politica
que está se travando em torno desses fatos, mas de trazer a tona fatos
relevantes de trabaihos realizados em conjunto pela Policia Civil e pela
Policia Militar, que resultararn em grandes operaçoes, corn grandes
beneficios para a sociedade.

Deputada Elaine Matozinhos, está aqui nossa solidariedade para corn a
Policia Civil. Esperamos que os fatos sejarn apurados ate as Ultimas
conseqUências, para que aqueles que estiverern envolvidos possam ser
punidos dentro daquilo que a lei prevê. Nao podemos, de forma alguma,
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transferir pára a Policia Civil nem para a Policia Militar essa idéia de
separação, de guerra entre as instituiçOes, ate porque sabemos que a
objetivo maior é a acãb conjunta em beneficio de toda a sociedade mineira.
Sabemos tambérn que as duas policias tern campeténcia suficiente para isso.

Particularmente, Sargento, gostaria de dizer que, mais uma vez, em apoio
a Proposta de Emenda a Constituicao n° 33, vamos continuar fazendo nosso
trabalho de base junta aos Deputados desta Casa para que, definitivaniente,
tenhamos urna forrnação Unica, para que esses homens saibam como agir. 0
limite de coripetencia éntre aPolicia Militar e a Policia Civil, no fim da linha,
realmente édiflcil de se prever. Sabernos que a Policia Militar vern cumprindo
seu papel junto a sociedade mineira, ao longo da histOria. Sabernos que a
Pal icia Civil também tern esse comportamento. SO näo entendemos, ate hoje,
a resisténcia, par parte do Governo do Estado, ao não querer unificar essas
açOes, ao não querer integrar a trabaiho, se este tern urn objetiva ünica e
major que é a sociedade rnineira. Muito obrigado pelo aparte.

0 Deputado Sargenta Radrigues - Sr. Presidente, gastaria de encerrar
deixando aqui, coma jã fiz par várias veze, urn apelo ao Governadar Itamar
Franca. Sabemos que S. Exa. sofre rnuita pressao par parte do alto oficialato
da Pal Ida Militar, principalmente do Alto Cornando, em relaçäo a Propasta de
Emenda a Canstituição n° 33. Gostaria de deixar clara para V. Exa. que
passei 15 anos na palicia e sei que a integracaa trará muito rnais seguranca
a papulaçäo de Minas Gerais e ainda val acabar corn tadas essas picuinhas,
vaidades e distorçOes das acaes de palIcia. E necessária que a aparelho
policial seja integado. Queremas não sO a apravaçãa da prapasta de
emenda a Canstituiçãa, mas academia Unica, central de palIcia Unica,
corregedoria Unica, acesso a banca de dadas e arquivas criminals de farma
conjunta e, e lôgica, central de comunicaçOes aperanda canjuntamente, para
que possamos ter urn planejarnenta das acoes de prevenção e combate aa
crime no nassa Estada. Tenha a certeza de que, fazenda issa, a Governador
ltarnar Franca sO teré a ganhar cam a segurança pUblica no nosso Estada.
Fica entãb, mais puma vez, a nosso apela aa Governadar Itarnar Franca.
Obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisãa doorador.
0 Sr. Presidente - Corn palavra, a Deputada Carlos Pimenta.
0Deutado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

senhares qiie prestigiam a nossa reunião, imprensa de Minas, povo mineira,
antem, dando sequência a urna programacão que fizemajuntamente corn as
calegas Deputadas Estaduais que representãm as reglOes menas assistidas
do nasso Estada - a Norte de Minás, a Jequitinhanha e a Mucuri -, estivernas
em Brasilia, inteirando-nas dths medidas iniciais do Governo. Federal para
efetiva implantação do Prajeta Alvorada, que cornbatea pabreza no Pals
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tada, favorecenda principalrnente as regiOes menos assistidas, que
possuern Indice de Desenvolvimenta Humano abaixo da media do nossa
Pals. Esse movimento teve inicia ja ha algum tempo, par intermédio das
Deputadas que representarn aquela região.

De maneira especial, quero ressaltar a participaçãa do calega Deputada
Marcia Kangussu, que vem tentando, corn todas as suas forças, mostrar nãa
a pabreza da Jequitinhanha, mas a falta de assisténcia naquela regiãa.
Iniciamas esse movimenta ha alguns dias. Esse trabalho culrninou corn urn
acerto corn a Governo Federal, tendo a participacãa da bancada de
Deputadas Federais, para a inclusãa dos munidipias mineiras que passuern a
mesmo Indice de desenvalvirnenta e, em alguns casos, ate mesmo inferior ao
dos municipias nordestinos. E cornemoramos, soltanda faguetes, mastrando
o valor da vitOria, a valor da luta, quanda se tern urn objetiva.

Famas a Brasilia calher as primeiras resultadas, inteirarma-nos das
med idas que Minas está tarnanda para ter acesso aas recursos. Qual nãa foi
a minha surpresa ao chegar a Brasilia e ficar sabendo que as recursos do
Projeta Alvorada, que para nôs, mineiros, estãa no papel, para as Estadas
nordestinos ja começaram a ser liberados neste ana, e, no ana de 2001,
tadas as munidipios dos Estados nordestinas terãa açOes do Gaverna
Federal para o cambate a pobreza, para diminuir as desigualdades regianais
e, realmente, ajudar a pova nardestina.

Para Minas, a prajeto so vai se iniciar em 2002. SO terernas acesso aas
recursos em 2002, a excecão de apenas dais rnunicipias: Lontra e São João
da Ponte, no Norte de Minas. Ou seja, as 155 municipias que passuem urn
Indice de Desenvolvimenta Humana ruim ou abaixo da media nacional e,
muitas vezes, piar do que rnuitas municipias nardestinos, sO vãa ter acessa
aos recursas a partir de 2002. E esse prajeta e impartante parque envalve 12
itens, quais sejam: a Projeto de Alfabetizaçãa Solidária, corn recursas para
Minas, em 2001, na ordern de R$26.000.000,00, e ern 2002, na ordem de
R$35.000.000,00, que atenderãa a 300 mil alunas, acabando de vez corn o
analfabetisrno em nosso Estada.

0 segunda prajeto e a Apaia ao Desenvalvirnento do Ensino Fundamental,
a educacaa de jovens e adultas, urn prajeta para gerar emprega e renda para
a juventude, principalmente para aquele javem que sai da escola, que se
esforça para frequentar as bancas escolares e, as vezes, forma-se no 10 e no
2° graus mas se depara cam urn desernprega brutal, violento, que tira a sua
esperança e a dos seus pals de qualquer perspectiva de crescirnenta. Em
2001 Minas teria R$16.000.000,00, e em 2002, R$25.000.000,00.

0 terceiro é a Prajeta de Garantia de Renda Minima, é a Bolsa-Escala, que
mantérn na escola a jovem pré-adalescente e adolescente corn renda abaixo
da pobreza. Cada familia recebe uma certa quantia para rnanter seu fllho na
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escola. Terlamos, em 2001, R$184.000.000,00, .e em 2002,
R$160.000.000,00, so para Minas.

o quarto é o Projeto de Erradicaçäo do Trabaiho Infantil, da exploração da
criança. Esse projeto evitaria que as nossas crianças largassem as escolas
para trabaihar nas carvoarias ou vender balas e chicletes nas esquinas dos
grandes centros e dimnuiria tambérn a prostituição infantil. E triste quando
observamos e nos deparamos corn a triste realidade: nossas adolescentes
estão se prostituindo aos 11 anos de idade, por falta de opçâo de vida, por
falta de condicão de ir a escola

o quinto projeto e aquele que colocaria agua em todas as escolas rurais.
Quem conhece a triste realidade do Jequitinhonha, do Norte de Minas, é que
sentirá na pele a dificuldade por que passaram os Prefeitos, os
administradores, quando foram obrigados a aderir ao Programa de
Nucleação de Escolas, construir escolas nas partes mais longinquas de seus
municipios sern receber a condução, o transporte escolar adequado, arcando
corn o motorista, corn o combustivel e obrigando a crianca a estudar num
processo de nucleaçao dos mais desorganizados que vi em minha vida. E
esse projeto colocaria a àgua e a energia elétrica, que é 0 outro projeto que
faz parte do Projeto Alvorada, principalmente nas escolas rurais. Recursos,
eni 2001, de R$5.000.000,00, e em 2002, de R$17.000.000,00.

o sexto projeto e o Agente Jovern de Desenvolvimento, que e
atendimento ao jovern entre 15 e 24 anos, para que possa iniciar urna
profissäo e se preparar para enfrentar empregos, que, cada vez mais, exigern
mão-de-obra especializada.

Na area da saüde, o saneamento, que traz a reducão da mortalidade
infantil, corn o abastecimento de água e melhorias sanitãrias e esgotos,
principalmente nos pequenos centros. Hoje 92% dos rnunicipios do Estado,
da região do Norte de Minas, do Jequitinhonha, não possuem rede de esgoto,
que corre a céu aberto, submetendo a população a doenças, como
aconteceu recenternente emPedra Azul, onde houve urn surto de cOlera por
haver urn esgoto correndo a céu aberto.

o Projeto SaUde da Familia é o treinamento dos agentes comunitários de
saUde, é urn dos principals projetos do Governo Federal e do Governo do
Estado. Quero citar urn exemplo da importãncia do projeto: o Municipio de
Manga, no Norte de Minas, corn populaçäo de 35.000 habitantes, possui
cinôo equipes de SaUde da Farnilia. As internaçOes hospitalares em Manga
cairarn emrnais de 80%;porque ha a presenca do rnédico, do agente de
saUde, batendb as portas do cidadão, por mais distante que seja a sua
residencia, ná óidade ou na zona rural. E urn projeto que previa
R$192.000.000,00 do GOVérno Federal e ajuda ao programa do Governo do
Estado.
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Mais quatro projetos: Agricultura Farniliar, o PRONAF ou PRONAFIN,

para ajudar o pequeno produtor rural, em 2001, corn R$i1.850.000,00. 0
PRONAGER, corn R$3.684.t)00,00. A energia das pequenas comunidades
rurais, corn R$20.300.000,00, o Nücleo de Apoio a Familia, corn
R$70.000.000,00, a partir de 2001.

Fiz as contas rapidarnente, constatando que e um projeto que foi
arnplamente divulgado pelo Governo Federal, comunicado aos Prefeitos pelo
Governo e por parlamentares federais, perfazendo, na sua totalidade, urn
volume de R$681.789.000,00, que é o que Minas estarã perdendo, no ano
que vem, nesse Projeto Alvorada, que foi divulgado e nao vai sair do papel.

Temos que retomar a posição tornada 01 esta Casa. Alias, conversando
corn o Deputado Màrcio Kangussu e com outros Deputados dessas regiOes,
estaremos voltando novamente a Brasilia, na quinta-feira, as is horas,
quando estarernos reunidos corn os Deputados Federais que se interessarão

01 essa açao contrária ao Estado de Minas. Querernos discutir a exaustão
esse projeto e, principalmente, formar urna frente parlamentar em defesa das
regiOes rnenos assistidas.

Estou falando de urn volume de recursos de R$681.000.000,00. E uma
arrecadacão bruta do Estado de Minas Gerais de urn més, que entraria no
ano que vem, do orçamento federal, a fundo perdido. Nenhum municiplo
dessas regioes teria que desernbolsar contrapartida. São recursos que,
certamente, pela importáncia dos projetos contidos no Projeto Alvorada,
ajudarão a mais de 1.800.000 mineiros que vivern abaixo da linha de pobreza
media do Pals e estão principalmente no Nordeste brasileiro.

Chamo a atenção da sociedade mineira porque, se não tivermos sucesso
nessa ação e não conseguirrnos sensibilizar as nossas autoridades, os
nossos Senadores e Deputados mineiros, e se eles, mais uma vez,
abaixarem a cabeca para o Governo Federal e se renderem a essa ação
violenta contra o povo rnineiro, denunciaremos desta tribuna as omissöes que
venham a ocorrer no nosso Estado.

Vejo aqui Deputados do vale do Jequitinhonha e quero dizer-lhes que
temos a obrigação civica e ate rnesmo cristã de entrar de corpo e alma nesse
projeto. Gostaria de retornar de Brasilia corn boas noticias, como retornamos
ha urn rnés, cornemorarido a vitOria da inclusão de Minas. Mas não adianta
incluir Minas Gerais e deixar isso no papel e assistir, mais uma vez,
estarrecidos, a vitOria dos Estados nordestinos, porque all tern em mente o
dever de cada urn, o dever do grupo, o dever do conjunto, de não deixar que
o rob compressor do Governo Federal passe em dma das nossas
pretensOes.

Essa deve ser a postura de Minas Gerais. Esse tern que ser o papel do
povo mineiro, e, se não conseguirmos esse intento, teremos motivos para

I
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chorar uma derrota do nosso povo pobre, sem opção, sern oportunidade,
corno a do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas Gerais. Muito
obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçöes
o Sr. Presidente (Deputado Ambrôsio Pinto) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidéncia passa 2 Parte da reunião, corn a ja Ease
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçöes da Presidência e de
Deputados e a apreciacao de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscricOes para a Grande Expediente da prOxima reunião.

Designaçãa de Comissôes
- A seguir, a Sr. Presidente designa a Comissäo Especial do IPEM, cuja

camposição foi publicada na edicäo anterior.
Leitura de Comunicacoes

- A seguir, a Sr. Presidente dã ciência ao Plenário das comunicacOes
apresentadas nesta reunião pelas Comissôes de Transporte (2) - aprovaçäa,
na 55 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.174/2000, do Deputado
Ambrôsio Pinto, e dos Requerimentos n°s 1.705/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 1.706/2000, do Deputado Carlos Pimenta; e 1.710 a
1.712/2000, dessa Comissao; e aprovação, na 56 Reuniãa Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.716 e 1.71 7/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Educação - aprovação, na 47a -Reunião Ordinãria, do Requerimento n°
1.715/2000, do Deputado Antonio Carlos Andrada; e de Adrninistraçào
PUblica - aprovação, na 50a Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.721/2000, da Comissão de Direitos Humanos, e rejeição do Requerimento
n° 1.719/2000, da Bancada do PSB (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Hely TarqUinio - indicacao da Deputada Elbe Brandäo para representar a
Comissäo de Direitos Humanos nas reuniOes conjuntas a que se refere o § 10

do art. 204 do Regimento Interno, na vaga atualmente ocupada pelo
Deputado João Leite. ( Ciente. Publique-se. Designo a Area de Apoio as
ComissOes.).

•	 Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogerio Correia, solicitando

sejá destinada a i a Parte da reuniäo ordinária do dia 30/11/2000 a
cdmmoração do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. A
Preidênciadefere a requerirnento, nos termos do incisoXXII do art. 232 do

' Règimentb Interno.
Requerimento do Deputado Antonio Andrade, solicitando seja incluido em

ordem do dia a Projeto de Lei n° 846/2000, uma vez que a Comissão de
Fiscaizaçäo Financeira perdeu a prazo para ernitir parecer. A Presidência
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defere a requerimento, nos termos do inciso VII do art. 232, c/co art. 141,
do Regirnento Interno.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja a Projeto de Lei
n° 719/99 incluido em ordem do dia, uma vez que a Comissão de
Fiscalizacão Financeira perdeu prazo para emitir parecer. A Presidéncia
defere a requerimento, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do
Regimenta Interno.

Requerimento do Deputado Alberta Bejani, solicitando a retirada de
tramitação do Prajeta de Lei n° 843/2000. A Presidência defere a
requerimenta, nos terrnos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se a projeta.

Discussão e Votacäa de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votaçao, sendo aprovados, cada

urn par sua vez, as Pareceres de Redacao Final das Prapostas de Emenda a
Constituição n°s 1/99, do Deputada Sebastião Navarro Vieira e outros, que
dá nova redaçaa ao art. 69 da Constituiçãa do Estada; 30/99, do Deputado
Marcia Cunha e autros, que altera a compasição do Conselho de Defesa
Social; e 32/2000, do Deputado Chico Rafael e outras, que acrescenta
paràgrafo Unico ao art. 153 da Canstituição do Estado (A promulgacãa.); dos
Projetos de Lei Camplementar n°s 11/99, do Deputada Maura Lobo, que
acrescenta parãgrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispOe sabre a
Estatuto dos Funcionérios Püblicos Civis do Estado de Minas Gerais;
23/2000, do Deputado Sebastiãa Navarra Vieira, que estabelece critérios
operacianais para exercicia da carnpetência legal do Tribunal de Contas do
Estado no cantrole do pagamenta dos contratos administrativas; 24/2000, do
Governador do Estado, que dispOe sabre a manifestacaa por militar inativa de
pensamenta e apiniãa; e dos Projetas de Lei n°s 4/99, do Deputado Sâvio
Souza Cruz, que dispoe sabre a politica estadual da coleta seletiva de lixa;
151/99, da Deputada Maria Olivia, que institui a programa permanente de
renda minima para a familia que se responsabilizar pela guarda de criancas e
adolescentes abandanados; 303/99, da Deputada Maria OlIvia, que intitula
pragrama de atendimenta domiciliar a idasos e dã autras providências;
540/99, do Deputada Carlos Pimenta, que dispOe sabre a busca de pessoas
desaparecidas; 11/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui
pracedimentas especiais para prevencaa e detençãa dos casos de lesOes par
esforços repetitivas; 464/99, dos Deputados Paula Piau e Alberta Pinto
Coelho, que dispOe sabre a propaganda e publicidades promavidas par
órgaos pUblicos e entidades sob controle direta ou indireta do Estado; 610/99,
do Deputada João Pinto Ribeiro, que dispOe sabre a impressãa do calendário
de vacinas infantis abrigatOrias nas embalagens de leite dos tipos C e D
camercializado no Estado; 771/99, do Deputada Wanderley Avila, que dispoe
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sobre dispensa de certidào negativa de débitos do INSS aos municIpios
que possuam fundo de previdência própria; 798/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que estabelece condiçOes para funcionamento de cãmaras de
bronzeamento artificial; 821/2000, do Deputado João Paulo, que altera Os
arts. 10 e 3° da Lei n° 12.789, de 17/4/98, que torna obrigatoria a fixaçao de
preco em produto cornercializado no varejo e dá outras providéncias; e
937/2000, da CPI do IPSM, que cria o Conselho de Beneficiários do instituto
da Previdéncia dos Servidores Militares de Minas Gerais - CB1 IPSM (A
sançao.).

A Presidéncia verifica, de piano, que não mais existe "quorum" para
votaçao e, tendo em vista a importância da matéria constante na pauta,
determina seja feita a chamada para a recomposicao do nümero regimental.
Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretãrio (Deputado Marco Regis) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 15 Deputados. Não ha

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
E ncerramentb

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniOes extraordinãrias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 8, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocacão,
bern como para a reunião ordinária também de amanhã, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada e a publicada na ediçao
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 188 REUNIAO ORDINARIA, EM
31/10/2000

Presidência do Deputado Anderson Adauto
Sumãrio: Composicao da Mesa - Destinação da interrupcão dos trabaihos

ordinários - Palavras do Secretário Mauro Lopes - Paiavras da Deputada
Elaine Matozinhos e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau,
RogeriO Correia, Marcelo Gonçaives - Palavras do Sr. Presidente - Palavras
da Deputada Elaine Matozinhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia convida a

tomar assento a mesa o Exmo. Sr. Deputado Federal Mauro Lopes,
Secretário da Segurança PUblica do Estado de Minas Gerais.

'Destinação da interrupçao dOs Trabalhos Ordinários
0 Sr. Presidente - Déstin-se a interrupcão dos trabaihos ordiriários a

receber o SecrétáriO da Ségurança PUblica, Deputado Federal Mauro Lopes.
Paiavras do Secretário Mauro Lopes

Sr Presidente Srs. Deputadös tenho urn Otimo relacionarnento, de
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amizade fraterna, corn o Marcelo. Minha filha mora em Pedro Leopoldo e
e amiga dele. Ele me fez os seus pedidos de descuipas, porque agiu daquela
maneira em urn mornento de emoçao. Esciareço ao Pienário que reagiria
dessa forma caso tivesse uma bola de cristal, porque não me foi relatada
nenhuma atividade sigiiosa da CPI. Na sexta-feira, não me encontrava em
Belo Horizonte, porque estava em Campo Belo. Quando o Renato Patricio
alegou que teria de levar isso ao escalão superior, referlu-se a hierarquia da
Policia Civil, de que não faco parte. Sou Secretário de Estado da Seguranca
PUbiica.

Hoje, durante uma reunião do Conselho, fiz questao de apurar todos os
fatos. Realmente, tomei conhecimento deles hoje. 0 Renato Patriclo, como
havia alertado a CPI, ievou ao conhecimento do Dr. Morais, seu chefe
superior. Portanto, o Secretãrio jamais tornou conhecimento dessas
atividades da CPI. Fiquei estarrecido, porque jamais atrapalharia os trabalhos
da CPI. Como as drogas são o mal da humanidade, jamais atrapaiharia. Não
sou corporativista, não sou da Policia Civil.

Quero ressaitar o relacionamento de alto nivel que sempre mantive corn
esta Casa. Disse ao prOprio Presidente da CPI, Deputado Marcelo
Goncalves, que, como Secretârio de Estado, dana todo o apoio aos trabalhos
por ele desenvolvidos. Assim que os Deputados Marcelo Gonçaives, Rogério
Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues estiveram na minha sala,
quinta-feira, entregando-me urn oficio, solicitando o afastamento de urn
Delegado que supostamente poderia estar envolvido, imediatamente o
afastei, por meio de uma pubiicação no "Diário Oficial", cuja cOpia entreguei
ao Presidente. Afastei o Delegado, o Detetive e urn Carcereiro de suas
atividades. Jã estão em Belo Horizonte, a disposiçao da Corregedoria. Assim,
a CP poderá trabalhar com tranquiiidade.

Sempre agi corn clareza e firmeza. Reafirmo, novamente, que, em
momento algum, tomei conhecimento desses fatos. SO se tivesse uma bola
de cristal. 0 meu grande probiema foi justamente o meu nome, Secretãrio de
Estado e Deputado Federal, ser citado na Radio CBN. Disseram que o
Secretãrio teria delatado essa operacão. isso foi muito triste, porque eu não
tinha conhecirnento, estava ausente de Belo Horizonte. Mesmo sern
nenhuma maidade - porque conheço o relacionamento do Deputado Marcelo
Goncalves para comigo -' ao citar o meu norne, foi a mesma coisa de se
jogar papei picado do alto do Ed. Acaiaca, pois ninguém consegue junta-b
mais. 0 meu nome foi jogado para todo o lado pela radio e pela tebevisão.
Portanto, tenho o direito de estar aqui. Ao vir entregar uma carta reservada
ao Deputado Marcelo Gonçaives, adentrei este Pienário, e peço desculpas,
entregando-a ao Deputado Sargento Rodrigues, que se pronunciava em
aparte, para que a lesse.
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Como tudo já se tornou püblico, escrevi a carta, dizendo que, como

Secretário de Estado, tomarei todas as providências. Reiterando o meu
comportamento, digo aos membros da CPI que continuem firmes, continuem
trabathando, continuem contando corn o meu apoio e corn o apoio do
Governador do Estado. A CPI tern de ft ate as Ultimas . conseqUências,
apurando todos os fatos. Estarei na Secretaria, a disposiçao de todos.
Ressalto o afeto e a amizade que tenho pelo Deputado Marcelo Gonçalves,
que, realmente, foi muito humilde. Foi urn ato de grandeza de sua parte dizer
que havia citado o meu nome nurn mornento de violenta emoçao. Aceito as
descuipas e continuo tendo, por esta Casa, a conceito que sempre tive.
Obrigado.

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário, reafirmamos a posição do

Sr. Secretário da Seguranca PUblica, Dr. Mauro Lopes, em todo a desenrolar
da CPI.

Isso foi atestado pelo Presidente, que hoje, na tribuna, pediu desculpas a
Policia Civil pela sua fala, que generalizava a instituição coma urn todo.
Quero dizer ao Deputado Marceto Gonçalves que, como Deputada, como
Delegada-Geral de Policia, aqui representando a instituicao, aceitamos as
desculpas. Entendemos o momento, mas sabernos da gravidade de todas as
consequencias que elas tiveram na vida da Policia Civil e do Secretário
Mauro Lopes. Queria ressaltar a seriedade, a integridade e a
responsabilidade do Dr. Morals, que foi, por vários anos, nosso Corregedor-
Geral: pessoa mntegra, séria, em mornento algum iria dificultar os trabaihas da
CPI. Alias, a Dr. Morals foi urn dos Corregedores rnais energicos que a
instituicao ja teve, fez questão de colocar para fora todos Os policials que
tiveram desvio de conduta.

Querernos registrar, dizer que aceitamos as desculpas, e falar da seriedade
do nossoSuperintendente-Geral e da Policia Civil, que, neste momenta, teve
a posiçao do Deputado Marcelo Goncalves. Muito obrigada, Sr. Presidente.

Palavras do Deputada Sebastião Navarro Vieira
Sr. Presidente, aproveitando a presença do lustre Secretário Maura Lopes,

acredito que ele ja deve ter conhecimento disso, mas, se não tern, gostaria
que chegasse ao seu conhecimento que a Dr. Juvenal, que era Delegado de
Policia em Pocos de Caldas e foi transferido para Pirapora por não ter
comparecido posse do lustre Secretário, foi de a transferido para
Manhuaçue;recentemente, faleceu, por problerna cardIadO;sobre a mesa de
trabaiho. E urn fato tremendamente lastimãvel que urn hornem cuja vida
estava estabilizada e tranqUila em Poços dé Catdas tenha falecido sabre a
mesa de trabalho, como Delegádo de Póllcia, em Manhuaçu.

Palavras do Deputado Paulo .Piau
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, gastaria de fazer uma colocação

simples, mas que retrata bem que esta Casa estã, realmente, se envolvendo
corn a CPI do Narcotráfico. E urn trabaiho de uma dimensão extrernamente
grande, parque, corno disse a Secretãrio da Seguranca PUblica, esse é urn
problema da hurnanidade. Coma a CPI do Narcotrãfico, a Assembléia
Legislativa e ate a poder pUblica, diga que somos muito pequenos para
enfrentar urn probtema dessa magnitude.

Ao mesmo tempo, queria estar ao lado do nosso Presidente, Deputado
Marcelo Gonçalves, que tern tentada conduzir a CPI da meihor rnaneira
possIvel, mas a interferência e muito grande par parte dos interessados,
dessa mafia que comanda a trâfico de drogas. São pessoas, muitas vezes,
livres de suspeita, porque envolveram a proprio poder pUblico.

Secretario Mauro Lopes, nao quero fazer nenhuma referéncia a V. Exa.
nem a Poticia Civil; generalizo o pader publico, mas temas sofrido grande
resistência par parte de todas as instãncias do próprio poder pUblico - do
Legislativa, do Executivo, do Judiciário - no aprafundamenta das questoes
que dizem respeito ao narcotràfico. Portanto, essas divergéncias que se dão,
no funda, são boas para a saciedade, porque, pela menos, fazern a
sociedade refletir.

Estã nas rnãos da saciedade tentar verificar, analisar e identificar onde
estãa, realmente, as pessoas cam mascara. Temos pessoas do meio pUblica
e do civil verdadeirarnente mascaradas corn relaçãa ao tráfico de drogas e,
par isso mesmo, esse trabalho estä dificultado.

Então, quero dizer que, se alga de errado aconteceu ou vem acantecenda
corn a CPI, podem ter certeza de que é corn a meihor das intençOes de
proteger a sociedade.

Palavras do Deputado Ragéria Correia
Sr. Presidente, gostaria de reforçar a que ja foi explicado pelo Deputado

Sargento Rodrigues, mas quero dizer tarnbém - e é barn que a Secretário
esteja aqui - que recebemos, na CPI, denOncias extremamente sérias sabre a
Divisãa de Tôxicos. E não partiram de, apenas, uma ou duas pessoas. São
denUncias que, infelizmente, coram qualquer cidadão de Minas Gerais. E
essas den üncias vém se repetindo na CPI. 0 fato e que, dentro da Divisão de
TOxicos, existem, aproximadamente, 35 presos destinadas ao trabaiho de
faxina, a que significa muito mais do que 10% dos que estão presos naquele
local. Ficam no trabaiho de faxina e são libertados nos fins de semana.
Metade nurn fim de semana, metade no outro. Para isso, pagam prapinas
tanto para Carcereiros quanta para o Delegado da Divisão de Tóxicos.

E uma denUncia extremamente séria, que, repito, não foi de apenas uma
fonte. Tivemos a cuidado de checar não a denUncia em si, a que fariarnos no
sébado passado, mas essas fontes, que foram escutadas. E essas denUncias
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nosdavam Os nomes dos presos - verificamos e vimos que, realmente,
estão presos Ia, o que ja e indicio grave de que a denUncia tern seriedade e,
portanto, todos esses presos estariam na faxina. F nomes de Carcereiros. .E
quem fez esse tipo de denUncia são policiais honestos. Alias, são muitos os
policiais honestos na Policia Civil, que tern nos procurado para dizer que
estão incomodadoscomaqueles policiais que, no interior da Policia Civil:
prestam urn desservico a Mirias Gerais. E eles existem. 0 Secretário sabe
disso, e nOs também. E por. isso que a CPI faz essas averiguaçöes.

E isso acontece exatarnentena Divisão de Tôxicos, onde o que se deveria
estar fazendo e combater o narcotráfico, e deixar presos Ia os traficantes.
Mas são exatamente esses traficarites que, segundo as denUncias, saern aos
fins de semana e voltam posteriormente. Mas essa denüncia so poderia ser
apurada, corn prova concreta, se nôs, da CPI, juntamente corn os que a
acompanham, alérn dos Deputados, pudéssemos, no sábado, verificar "in
loco" esse acontecimento. Entretanto, fomos avisados, na sexta-feira a noite,
de que o esquema havia sido desmontado, porque o Delegado de Ia ficou
sabendo. Posteriormente também nos foi denunciado que o Delegado ja se
reuniu corn os policiais, ate fazendo ameaças. Ora, não havia outra coisa que
a CPI pudesse fazer a não ser tornar esse fato pUblico. Nesse caso, caberia
ao Presidente tornar püblico o fato, e ele assim o fez: algo que vazou
exatarnente na Divisão de Tôxicos, onde seria fundamental a CPI fazer essa
verificação. Urn dos depoentes, urn dos nossos informantes chegou a dizer
que o Secretário da Segurança PUblica é quem teria passado essa
infOrmação. E claro que não temos a comprovacão disso, como também nao
temos dos presos que seriam liberados, porque o flagrante que iarnos dar foi
abortado. Não temos a prova concreta em relação a urn ponto nem ao outro,
mas isso e preciso ser averiguado.

NOs, da CPI, deliberamos ha pouco: prirneiro, queremos urna audiência
corn o Governador Itamar Franco, para mostrar a gravidade das denUncias
qüe tern aparecido, em especial em relação a PolIcia Civil, feitas por policiais
civis. E born destacar isso: por policiais civis, incomodados corn a situação
que estão encontrando.

Em segundo lugar, entendernos, Sr. Secretário, que a medida que a senhor
oderia tomar nesse caso, ate para que essa apuração seja concretizada, e a

àfastamerito desse Delegado, porque, corn ele Ia, certamente,
conseguirernos que muitd ouco seja feito. 0 afastarnento do Delegado
Edmar Alves é uma nécessidade para que a apuração seja, de fato,
realizada, para que possamos conversar corn as presos, corn os policials,
tendci gárantia de que rñü'dànçäs serão feitas na Divisão de TOxicos, a fim

qiieessas pessoas tenhamà : liberdade de se exprimir a respeito desses
fatos, e, al, sim, vamos ter condiçOé de esclarecê-los.
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E isso o que a CPI está querendo dizer. 0 Deputado Marcelo Goncalves

deu uma entrevista a CBN, porque denüncias forarn feitas, embora não
possarnos dar confirmacão, ja que o caso foi abortado.

Eram esses esclarecimentos, Sr. Presidente, que gostaria de, coma relator,
prestar aos demais colegas da Casa.

Palavras do Deputado Marcelo Gonçalves
Sr. Presidente, informo ao Deputado Rogéria Correia e demais rnembros

da CPI que, pela manhã, localizei a Secretário e Ihe pedi uma audiência para
as 17 horas. Disse-rne que iria viajar, mas, desde ja, pediu-nos que
oficializasse esse pedido corn relaçao ao afastarnento da Delegada da
Divisão de Tôxicos. Assim, esse documento jã está sendo providenciado e
encaminhado para a Secretaria da Seguranca Püblica.

Em relação ao que a Deputada Elaine Matozinhos falou, p0550 dizer que
tenho a maior apreco pelo Morais, Superintendente, que, realmente, é uma
pessoa honesta, e também palo Secretario. No entanto, recebernos a
denUncia, rnas não pudemos apurá-la. Perguntei ao Deputado Rogerio
Correia se esse informante quer realmente prestar urn esclarecimento, urn
depoimento, o que seria a Unica soluçao.

De anternão, jã fiz meu pronunciamento, pedindo, mais uma vez, desculpas
a carporação da PolIcia Civil do Estado, pois generalizei. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia deseja esclarecer ao Plenário uma solicitação do Secretario

Mauro Lopes, que disse estar apenas aguardando a requerimento chegar as
suas mãos, para que possa tomar as decisöes, como o fez em todas as
outras vezes.

Para fechar esse capitulo e aproveitando a presença do Secretário, esta
Presidência deseja ainda fazer a seguinte colocaçao: na Ultirna reunião do
Colegio de Lideres, discutimos alguns prajetos que dizem respeito a Policia
Civil, a Policia Militar e, principalmente, a segurança dos mineiros e tivemos a
participação da Deputada Elaine Matozinhos, defensora ardorosa dos
policiais civis.

No entanto, Deputada Elaine Matozinhos, acredito que V. Exa. não poderia
deixar passar essa oportunidade, quando a Secretário visita a parlamento
mineiro, ja que V. Exa. e testernunha do que pensa a Assembléia Legislativa
de Minas, do que pensarn Os representantes do povo de Minas Gerais sobre
a Policia Civil. V. Exa. e testemunha ocular de todas as colacaçOes feitas
sabre a Policia Civil durante a reunião do Colégia de Lideres, as quais não
são nada abonadoras.

V. Exa. não quis se pronunciar, apesar de ser representante, mas teve a
oportunidade de ouvir as colocaçOes da parte do Colegio de Lideres, que
hoje representa muito bern a pensamento media desta Casa, tanto é que
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todos Os projetos, antes de serem analisados, são avaliados par ele. V.
Exa. teve a oportunidade de conhecer 0 que cada membro deste parlamento,
par intermédio do Colegio de Lideres, par intermédia de cada urn dos Lideres
desta Casa, pensa a respeito dessa corparaçãa.

Não you adiantar nada aqui, porque ficaria ate chato, coma Presidente do
Poder, repetir de püblico as colocacoes que ouvi, presenciei, e que a senhora
também ouviu e presenciou, a respeito da carporaçãa de que a senhora faz
parte. Mas, sem querer polemizar corn a senhora, corn a Secretária au corn a
Plenãrio, acredito que a senhora, coma representante da Policia Civil dentra
deste Poder, tern hoje uma oportunidade imperdivel. Então, que não perca a
oportunidade de adiantar aa Secretãrio a que esta Casa pensa, a portas
fechadas, a respeito dessa corporação.

Em name do Colegio de Lideres, que tenho a honra de presidir em todas as
reuniães, faço urn apela a V. Exa. para que caloque ao Secretário a que
pensa esta Casa, a Casa dos representantes do povo mineiro, a portas
fechadas, sobre a corporação que a Secretário, nesta condição, tern a hanra
de presidir. E uma oportunidade imperdivel, principalrnente levando-se em
conta esses Ultimos episOdios de que Minas tomou conhecimento, a partir de
agora, corn a presenca do Secretário e as questOes de ordem que forarn
levantadas.

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
Sr. Presidente, Sr. Secretário, já dissemos algumas vezes, nas nossas

falas sabre a Policia Civil, que a homem em apuros clama por Deus e chama
a Policia e, depois que passa a apuro, esquece de Deus e amaldicoa a
Policia. A Policia Civil tern dificuldades grandes nesta Casa, enormes, tao
dificeis que, neste momenta, estão tramitando quatro propostas de ernenda a
Constituiçao, que vão de encantro ao que de mais importante existe na nossa
instituicao. Duas delas estãoesfacelando corn a Poilcia Civil, corn a retirada
do DETRAN de dentro da estrutura da seguranca pUblica, bern coma do
Instituto Medico Legale do Instituto de Criminalistica, também retirados da
mesma estrutura.

Estamos trtando da questao do cornando Unico corn inUmeras
difiáuldades. Ouvi, em declaraçoes do Governador, por ocasiãa da nameacãa
dos aspirantes da Policia Militar, a sua posição contrária. Quanto a nossa
iñamavibilidade - caso em que estarnos enfrentando as maiores dificuldades -

quero dizer aanobre Deputado Sebastião Navarro que, se tivéssemos a
ihamovibilidade, talvez a Dr. Juvenal não tivesse sido transferida e ainda
póderia estar viva.

Quer6 levar essas questöes ao conhecimento de V. Exa., Sr. Secretário,
mbora sémpre tenharnos rnantida cantata corn a instituição, cam nossas

entidades classistas, para que possamas mostrar aasparlàmentares desta
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Casa que a Policia Civil tern, na sua grande maioria, profissionais sérios e
honestos, e referéncia de PolIcia Civil para a Brasil e para a mundo. Temas
ôrgãos importantes, coma a Delegacia de Mulheres, que e modelo, e o
DEOESP, que sabemos o que representa para a resto do Pals. Tamo a
liberdade de dizer que as Policias tern resistência, mas a Policia Civil tern
menos poder de presenca junto ao Palâcio do Governo, junta a composiçao
administrativa da Casa e dai, talvez, venha a nossa dificuldade major. Mas
quero, Secretârio, aproveitanda sua presença, dizer e fazer urn apelo aos
Deputados desta Casa, para que possam fazer corn que nossa Policia
trabalhe corn tranqUitidade, que o DETRAN continue fazendo parte da nossa
estrutura, assim como a Instituto de Criminalistica e o Medico Legal, porque
posso afiancar a V. Exa., Sr. Presidente, e ao povo rnineiro que, se existem
restriçães corn relacao a Poilcia, da forma como está, se passar o que estã
aqui; no nivel dessas duas propostas de emenda a Coristituição, al, sirn,
estaremos decretando a faléncia da Policia Civil. Muito obrigada.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a presença do Exmo. Sr.
Secretário Mauro Lopes.

AlA DA 57 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia onze de outubro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Elbe Brandão, Glycon
Terra Pinto, Adelrno Carneiro Leão e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, o Deputado Glycon
Terra Pinto, na função de Presidente, 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. A seguir, a Presidente pracede a
leitura da seguinte correspondéncia: fax da Associacão Cornercial e
Empresarial de Ouro Branco, solicitando empenho junto ao Governo do
Estado e Comando-Geral da Policia Militar, para se aumentar o contingente
policial naquele municipio (publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/2000);
documentação enviada pelo Sindicata dos Trabalhadores das lndüstrias
Metalurgicas, Mecãnicas e de Material Elétrico de Governador Valadares,
contendo denüncias e pedido de providências para atentados que vém
vitimando dirigentes sindicais naquele municlpio (publicado no "Diário do
Legislativo" de 16/9/2000); fax do Promotor de Justiça Fernando Ga!vão da
Rocha, contendo relato da visita feita ao acampamento dos sem-terra na
Fazenda Corrego da Ponte, em Buritis; oficio do Promotor de Justica Sergio
Rodrigues de Faria, da Comarca de Mutum, em que solicita seja realizada
audiéncia püblica corn o objetivo de se discutir a crimiñalidade violenta
naquela cidade; fax do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Hurnanos,
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comunicando adiamento de reunião; convite do Forum Mineiro de SaUde $
Mental para a reunião do dia 23/10/2000; exemplar da revista "Veredas",
editada pelo Centro MDC de Ensino e Pesquisa; convite do Projeto Pôlos
Reprodutores de Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG, para a
Ensaio Fotograficocom a tema "Violéncia Urbana", a realizar-se no perlodo
de 29/9/2000 a 31/10/2000, na Coardenadoria de Direitos Humanos e
Cidadania; cOpia de correspondência encaminhada pelo SINCODI-MG ao
Secretérlo de Estado da Fazenda, sobre assunto que menciona; carta de
Walter da Silva, preso na cadeia publica de São João del-Rel, em que solicita
ajuda desta Comissao; cOpias de cartas do Coronel da Reserva Walter
Gregorio de Oliveira, em que encaminha, para conhecimento, Os assuntos
que menciona; convite da entidade "Visãa Mundial" para participar do debate
sabre o tema "Adolescente em Conflito corn a Lei", a realizar-se hoje, as
l4h3Omin, na Escala do Legislativo; convite do CONEDH-MG para participar
da palestra sabre a tema "Desconstrução da Violéncia - Construçao da Paz -
o Papel da Educaçao e das Forças de Segurança Püblica"; canvite da
Coordenadorja de Direitos Humanos e Cidadania para a mostra intitulada
"Direitos Humanos e Cinema" e para a pre-lancamento da Campanha contra
a Tortura, promovida pela Anistia lnternacional; carta do detento Euler Dalto
Cesário Filho, da penitenciaria de Unal, em que formula denUncia contra a
unidade do INSS naquela cidade; denUncia de AntOnio PorfIrio da Silva sobre
processo de seu interesse que tramita na Justiça; fax do CONEDH, em que
encaminha fatos relatados pela Fundação Movimento Direito e Cidadania
atinentes a violência praticada contra direitos humanos nas delegacias e
cadeias pUblicas de Bela Horizonte; fax da Fundaçao Movimento Direito e
Cidadania, em que denuncia violação de direitos humanos na Capital; fax da
Câmara Municipal de Juiz de Fora, em que solicita contribuiçOes para
funcionamento do Centro de Atençaa ao Cidadãa, em irnplantaçao; fax do
CONEDH-MG, emque encaminha, para conhecimento, as names indicados

'a Secrétarià de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, para a Vice-
Presidencia daquelé Conselho; solicitaçãa do cidadão Celia Marques do
Nascirriento, que alega ter sido constrangido, corn sua familia, par policiais
militare; denUncia de Fernando Machada Furtado sabre exames judiciais de
investigaçao de paternidade cuja procedimentos estariam discordantes dos
re'camendadas pela Sociédade Brasileira de Genetica; oficio da Ouvidora da
Policia Maria Caiafa, em que resohde sabre encaminhamenta de denUncia
de José Monteiro da Silva; c&ta de Efigénia Rosa da Silva Neves, em que
denuncia fatos ocorridós ná Délégacia de Furtos e Roubos durarite rebeliãa e

- solicita providencias A seguir a Presidente informa que a reuniãa se destina
aapreciar a matéria constart na. pauta. Passa-se a fase de discussão e
vatação de pareceres sabre praposiOes sjeitths a apreciaçãa do Plenário:
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submetido a discussão e vataçao a Parecer para a 1° Turno do Prajeto de
Lei Complementar n° 25/2000, a relator, Deputado Adelma Carneiro Leãa,
salicita praza regimental, a que e concedido pela Presidente. 0 Deputado
Glycan Terra Pinto passa a direçãa das trabalhas para a Deputada Elbe
Brandão. Prosseguindo, passa-se a fase de discussão e votaçaa de
proposicOes que dispensam a apreciaçãa do Plenário. Submetidos a votacão,
são aprovados as Requerimentos n°s 1.632 a 1.639, 1.642 a 1.645/2000. A
seguir, as seguintes pessoas apresentam denOncias a Comissão: Srs. Carlos
Alberta Cipriano, Terezinha Aparecida Games, Jorge Matos de Oliveira,
Isabel da Cruz Rodrigues e Nazita Cristina Henriques, da Vila Boa
Esperanca. Na fase de apreciação de matérias da Comissão, a Presidente,
Deputada Elbe Brandão, transfere a Presidência dos trabalhos ao Deputada
Glycan Terra Pinto e apresenta requerimento, solicitanda seja encaminhada a
Ouvidaria da Policia a denUncia feita pelo Sr. Carlas Alberta Cipriano; a
requerimento e apravada. A Deputada retoma a Presidéncia dos trabaihas e
submete a apravação, cada urn par sua vez, dais requerimentos, da
Deputado Adelma Carneira Leãa, as quais são apravadas: no primeira,
solicita a realizaçao de audiência publica para se discutir a Projeta de Lei
Complementar n° 25/2000, corn as entidades que menciona; no segundo,
solicita seja encaminhado oficlo ao Comandante-Geral da Policia Militar,
pedindo pravidéncias corn relacaa a denUncia feita pelo Sr. Carlos Alberta
Cipriano, que teria sido presa, acusado de ser autor de urn assalto e sofrido
várias lesOes, pravacadas pelas cães da policia e pelas prôprias paliciais.
Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a prOxima reuniãa
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhas.

Sala das Comissoes, 18 de outubro de 2000.
Elbe Brandãa, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Glycon Terra Pinto - Adelmo

Carneira Leãa - Marcelo Gancalves. 	 -	 -
ATA DA 44 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDuCAçA0,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia onze de outubro de dais mil, comparecem na Sala das

ComissOes as Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e Eduardo
Brandão, membras da supracitada Comissãa. Havendo nümera regimental, a
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimenta do Deputada Eduardo Brandãa,
dispensa a leitura dá ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e informa que a
Deputado AntOnio Carlos Andrada foi designado relator, em 28/8/2000, do
Prajeto de Lei n° 188/99 e, em 10/10/2000, da Projeta de Lei n° 1.145/2000.
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0 Deputado Eduardo Brandão foi designado relator, em 28/8/2000, dos
Projetos de Lei n°s 957, 1.063 e 1.085/2000; em 31/8/2000, do Projeto de Lel
n o 1.057/2000; em 11/9/2000, do Projeto de Lei n° 1.116/2000, e, em
10/10/2000, dos Projetos de Lei n°s 282/99 e 1.169 e 1.126/2000. 0
Deputado José Milton foi designado relator, em 28/8/2000, dos Projetos de
Lei n°s 1.064 e 1.103/2000; em 11/9/2000, do Projeto de Lei n° 1.116/2000,
e, em 10/10/2000, do Projeto de Lei n° 1.099/2000. 0 Deputado Dalmo
Ribeiro Silva foi designado relator, em 10/10/2000, dos Projetos de Lei n°s
1.135 e 1.160/2000. Esgotada a matéria destinada a P Parte da reuniào, 0
Presidente passa 1a Fase da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e
a votaçao de proposicoes sujeitas a apreciaçao do Plenário. 0 Deputado
Eduardo Brandão, relator do Projeto de Lei n° 538/99, emite parecer pela
aprovação da proposição. Submetido a discussão e votação, e aprovado o
parecer. A seguir, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei
n° 1.084/2000, emite parecer pela aprovaçao da matéria. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. 0 Presidente passa a 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussäo e a votação de proposiçôes de
deliberaçao conclusiva da Cornissäo. Submetidos a discussão e votaçao, são
aprovados os Projetos de Lei n°s 957 corn a Subemenda n° 1 a Emenda n° 1,
da Comissão de Constituiçao e Justiça; 1.063 e 1.126/2000 (relator:
Deputado Eduardo Brandão), e as Projetos de Lei n°s 1.064 corn a Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.085, 1.103 corn a Emenda n°
1, da Comissäo de Constituiçao e Justiça, e 1.116/2000 (relator: Deputado
Jose Milton). ApOs, o Presidente submete a votaçao e são aprovados Os
Requerimentos n°s 1.594, 1.622, 1.627, 1.646, 1.652 e 1.660/2000. 0
Presidente passa a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votaçao de proposiçOes da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados dois requerimentos: o do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando seja realizada urna reunião para debater os atos de violência
praticados nas escolas pOblicas; o do Deputado João Batista de Oliveira,
solicitando seja realizada urna reunião para debater a absorçao da Faculdade
de Filosofia e Letras de Diarnantina a UEMG. 0 Presidente informa que
recebeu, ainda, requerimento do Deputado João Batista de Oliveira,
solicitando seja realizadá uma reunião para debater a Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 24. Tendo em vista o fato de tratar-se de proposta a ser
analisada por cornissão especial, conforrne o Regirnento Interno, e ja se
encontrar a rnatéria em fase de apreciaçãb do substitutivo apresentado em
Plenãrio, em 2° turno, o Presidente deixa dé submeter a matéria a apreciação

..:da Cornissäo e solicita a assessoria que informe a referido parlamentar. Ao
tfinaloPresidente submete a votação eé aprovada a redacao final do Projeto
de Lel n° 974/2000. Cumprida a finalidadé da reunião a Presidência
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agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros da
Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton.

ATA DA 17 REUNIAO ORDINARIA DACPI DAS LlclTAçOEs
As quinze horas e quarenta e cinco rninutos do dia dezessete de outubro

de dois rnil, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Bené Guedes, Miguel Martini e Rogério Correia, mernbros da
supracitada Cornissão. Havendo nUmero 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 subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
as Srs. Djalma Bastos de Morals, ex-Vice-Presidente da Petrobrás
Distribuidora S.A.; Luiz Gustavo Rocha Oliveira e Fernando Antonio Santiago
JUnior, advogados; Antonio Erdes Bortoletti, engenheiro, e Abelardo Teixeira
Nunes, Procurador-Geral de Justiça do Ministéria PUblico de Minas Gerais. A
seguir, leva ao conhecirnento dos Deputados que o representante do
Ministério PUblico não cornpareceu devido compromissos anteriorrnente
assumidos. ApOs, registra a presenca dos Srs. Celso Norberto Pôvoa, Stalin
Arnorim Duarte, Paulo Henrique Guerra Simöes, Manoel Bernardino Soares,
Adilio Silva e Francisco de Oliveira Filho, assessores da Presidéncia da
CEMIG. 0 Presidente da ciência aos Deputados das correspondéncias
recebidas e publicadas no "Diana do Legislativo" em 31/8, 2, 7, 16, 21, 22 e
28/9, 12 e 17/10/2000; bern coma dos oflcios do Deputado Federal José
Rafael Guerra Pinto Coelho e do Sr. Alberta Luiz Santoro de Lirna, Diretor-
Geral do DETEL-MG, os quais tratam de assuntos pertinentes a CPI. lnforrna,
ainda, que os refenidos documentos serão anexados aos autos da CPI,
ficando a disposicao de seus rnernbros para consulta. 0 Presidente comunica
a impossibilidade de comparecirnento do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti a esta
reunião e, a seguir, passa a palavra a cada urn dos convidados, os quais
fazern suas explanaçoes e respandem as perguntas formuladas pelos
Deputados Miguel Martini e Rogeria Correia. Ern seguida, a Presidente
agradece aos convidados a participaçao e os valiosos subsIdios trazidos a
Cornissão e esclarece que a inteiro teor da reuniâo se encontra registrado
nas notas taquigráficas. Cumpnida a finalidade da reuniãO, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Camissão
para a prOxima reunião ardinãnia, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

ii

	 Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antonio Andrade - Miguel Martini -

Bené Guedes - Olinto God inho - Ivo José.
ATA DA 59 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mu,

comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Elbe Brandão, Glycon
Terra Pinto, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada
Cornissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputada Elbe
Brandão, 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 e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presidente procede a leitura da seguinte
correspondencia: denUncia de Adalberto Duarte da Silva, Fundador e
Presidente da Associacao de Defesa das Vitimas de Entidades PUblicas e
Privadas, contra o Promotor Marco Aurélio Nogueira, da Comarca de
Uberlândia; Boletim n° 4 do Banco de Dadossobre HomicIdio, publicado pela
NMDH; questionário para refuliação ao MNDH, regional Minas Gerais; oficio
do Chefe do Estado-Maior da PMMG, contendo assunto de interesse do Sr.
Ricardo Figueiredo; carta e documentação anexa encaminhada pelo Sr.
Sebastião Augusto, em que solicita àjuda para conclusão de inquérito de seu
interesse; cOpia do manifesto püblico da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da Associacao dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas
Gerais; cOpia de manifestaçao do Coronel da Reserva, Walter GregOrio de
Oliveira, em que se solidariza corn os familiares do Sargento Jorge Ferreira,
assassinado por marginais na Favela Cafezal. Ato continuo, a Presidéncia
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Passa-se a fase de discussão e votaçao de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenãrio da Assembléia: submetidos a votação, são aprovados
os seguintes requerimentos: 1 .692 e 1.693/2000, do Deputado Chico Rafael;
1.694 1.695, 11696, 1.697, 1.698, 1,699, 1.700, 1.701, 1.702, 1.708 e
1.709/2000, desta Càmissão. A seguir, na fase de discussão e votaçao de
proposiçöes da Comissão, é aprovado requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves em que solicitã realizacao de audiéncia pUblica destinada a
discutir a riminalidade no Municipio de Mutum, corn a presença do Sr.
Sergio Rodrigues de Faria, Prornotor de Justiça dessa Comarca, e dos
convidadosquemenciona. Durante a reunião os Srs. Paulo Ribeiro e Rogerio

' Bàrbos Costa apresentam denUncias a esta Comissão. Cumprida a
finalidade dareunião,a Presidênciaagradece a presença dos parlarnentares,
convoca membrós da Comissãopara a prOxima reunião' ordinária,
deterrnina a lavratura•da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000. 	 -.
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Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves - Glycon Terra Pinto -

Adelmo Carneiro Leão.
AlA DA 48 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil, comparecem na

Sala das ComissOes os Deputados Ailton Vilela, João Batista de Oliveira e
Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente,
também, o Deputado Fâbio Avelar. Na auséncia do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Ailton Vilela assume a Presidência e, havendo
nOmero regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Márcio Karigussu, dispensa a leitura da ata da
reunão anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião, destinada a
realizaçao de audiência püblica, tern por finalidade discutir o Projeto de Lei n°
1.050/2000, do Deputado Ivo José, que cria o Prograrna de Incentivo a
Apicultura no Estado de Minas Gerais - PROMEL. Neste momento, verifica-
se a presença dos Deputados Dimas Rodrigues, Presidente, e Ivo José. 0
Deputado Ailton Vilela passa a Presidéncia ao Deputado Dimas Rodrigues,
que registra a presença dos Srs. Dejair Message, Professor da UFV; Irone
Martins Sampaio, Presidente da Cooperativa Nacional de Apicultura Ltda. -
CONAP -; Domingos Ribeiro Neto, Roberto Ursine, e Ricardo Wagner
Bernardes Ribeiro, respectivamente, Presidente e Diretores da Associaçao
Apicola de Minas Gerais - APIMIG -; João Batista Barbosa, Vice-Presidente
da Associacão Apicola de Antonio Dias - ASAAD -; Carlos Alberto da Silva,
do Conselho Fiscal da AAPIVALE de Coronel Fabriciano e Jurani Onofre
Pereira, da AAPIVALE de Ipatinga; e José Alexandre Silva de Abreu,
Presidente da Federacao Apicola de Minas Gerais - FAMIG. 0 Deputado Ivo
José, autor do requerimento que deu origem a reunião, tece comentários
iniciais sobre a matéria. Os expositores discorrem sobre o tema e o debatem
corn os demais participantes da reunião. Passando-se 3a Fase da Ordem
do Dia, o Deputado Márcio Kangussu apresenta requerimento no qual solicita
se realize audiéncia püblica da Comissão para debater, com representantes
da RURALMINAS e do Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER -, a
situacão das terras devolutas localizadas no vale do Jequitinhonha e Norte de
Minas. Encaminhando a votação, o Deputado João Batista de Oliveira
apresenta a Emenda n° 1 ao requerimento, solicitando ao ITER urn relatório
de atividades desde o inicio de seu funcionamento. Submetido a votaçao, é
aprovado o requerirnento corn a ernenda. 0 Deputado lvo José requer seja
realizado debate pUblico sobre o Projeto de Lei n° 1.050/2000, que versa
sobre o incentivo a apicultura no Estado de Minas Gerais. Colocado em
votação, e aprovado o requerimento. 0 Deputado Dimas Rodrigues passa a
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Presidéncia ao Deputado Ailton Vilela e apresenta requerimentos (3) em
que solicita se realize audiência publica para discutir a criacão de ovinos e
capriños de code no vale do Jequitinhonha e Node de Minas; seja debatida,
na Comissão, a estrutiocultura noEstado e sejam discutidas alternativas para
meihorar a qualidade, a produtividade e o comércio da came suina no
Estado. Submetidos a votaçao, cada urn por sua vez, são aprovados Os
requerirnentos. Reassumindo a Presidëncia, o Deputado Dimas Rodrigues
informa que Os assuntos discutidos na reunião encontram-se registrados na
notas taquigraficas, agradecea presenca dos Deputados e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a proxima reuniäo ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das CornissOes, 8 de novembro de 2000.
Dirnas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - João Batista de Oliveira -

Márcio Kangussu - Ailton Vilela. 	 -
ATA DA 50 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGI0NAUzAçA0
As dez horas do dia trinta e urn de outubro de dois mil, comparecem na

Sala das ComissOes os Deputados Arnbrôsio Pinto, Wanderley Avila e José
Henrique, membros da supracitada Cornissão. Havendo nUmero regimental,
o Presidente, Deputado Arnbrôsio Pinto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita
pelosmembros da Comissão presentes. 0 Presidente informa quea reunião
Se destina a apreciar matérias constantes na pauta. A seguir, informa que,
nosterrnos regirnentais, designou o Deputado Wanderley Avila para relatar o
Projeto de Resoluçao ri° 754/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite, no 1° turno.
Continuando, designa o mesmo Deputado para re!atar o Projeto de Lei n°
1.092/2000, do Deputado José Henrique, no 2° turno. Passando-se a ia Ease
da Ordern do Dia, o Deputado Wanderley Avila emite parecer, concluindo
pèla aprövaçãô do P(ojeto-de Resoluçao n° 754/2000 na forrna do
Subtitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, no 10 turno.
Subriietido a discussão e votaçao, é aprovado o parecer. Na fase de
discussão e votação de proposicoes que dispensarn a apreciaçao do Plenário
da Assernbléia, a Presidência submete a votação, cada urn por sua vez, Os
Reuerimeñtôsn bs 1.707/2000, do Deputado Paulo Piau, e 1.714/2000, do
Deputado Ronaldo Canabrava, sendo ambos aprovados. A seguir, o
DeütadoAmbrosioPinto passa a Presidéncia ao Vice-Presidente, Deputado
Wanderley Avila, e apresenta requerirnento em que solicita informacão a
Comissão d Constituição' e Justiça do Congresso Nacional acerca do
Estatutoda Cidade,em trainitacao nessa Casa, na forrna doProjeto de Lei n°
181/89, do Senador Pompeude Souza. Colocado em votação, é aprovado o
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requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
proxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabal hos.

Sala das Cornissöes, 7 de novembro de 2000.
AmbrOsio Pinto, Presidente - Ailton Vilela - José Henrique.

ATA DA 9 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO FUNDO SOMMA
As dez horas do dia prirneiro de novembro de dois mu, comparecern na

Sala das Cornissöes os Deputados Rêmolo Aloise, João Paulo, Luiz
Fernando Faria e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Amilcar
Martins, por indicacao da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Cornissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Rémolo
Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento
do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, informa que a reunião se
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e procede a leitura da
seguinte correspondéncia: oficios dos Srs. Gilberto Muler Botelho, Prefeito
em exercicio de Itajubã, encaminhando as planllhas e anexos solicitados por
esta CPI; Benedito Mervy Colombo, Vice-Prefeito de Ouro fino, solicitando
sejam feitos trabalhos de auditoria para averiguacao de possiveis
irregularidades na execução do Projeto SOMMA, na cidade de Ouro Fino;
dos Vereadores de ltajubá, informando da impossibilidade de arcarem corn
as despesas de deslocamento e estada em Belo Horizonte, para atender a
convocação desta Comissão, e solicitando sejarn ouvidos em Itajuba; dos
vereadores de Frutal, solicitando sejam enviados técnicos a cidade para
verificacao "in loco" das denUncias formuladas, antes de serem inquiridos pci
esta Comissão. A seguir, o Deputado Luiz Fernando Faria, apresenta
requerimento em que solicita seja intimado o Sr. Alcides Dornelas dos
Santos, Vereador da cidade de Patrocinio, para prestar esciarecimentos a
esta Comissão. Colocado em votação, e aprovado o requerimento. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião
ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Rémolo Aloise, Presidente - Ivo José - Eduardo Brandão - Luiz Fernando

Faria - João Paulo.
ATA DA 38 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dez horas do dia sete de novembro de dois mil, comparecem na Sala

das Comissöes osDeputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Rogerio Correia e
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João Paulo (substituindo este ao Deputado lrarii Barbosa, por indicacäo
da. Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Mãrcio Cunha, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado
Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante n pauta e informá o recebimento de oficios dos Srs. José Augusto
Tropia Reis, Secretãrio da Fazenda; Mauricio Guedes de Mello, Secretário de
Transportes e Obras PUblicas, e José Menezes Neto, Diretor do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assisténcia Social. Passa-se
a 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacao de
proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário. 0 Deputado Mauro Lobo,
apresenta requerimento solicitando a retirada da pauta dos Projetos de Lei
n°s 13/99, 1.223, 846 e 1.240/2000. Colocado em votacao, e o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca o mémbros da Comissão para a
prôxima reunião extraordinãria, hoje, as l8h3Omin, determina a lavratura da
ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Eduardo

Hermeto.
-AlA DA 48 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA
As quatorze horas do diá sete de novembro de dois mil, comparecem na

Sala das ComissOes os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo
Hermeto e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo nUmero regimental,
o Présidente, Deputado MárcioCunha, declara aberta a reunião e solicita ao
Depütado Maurb Lobo que proceda a leitura da ata da reuniäo anterior, a
qual é dada por aprovada- e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. 0 Presidente informa que, atendendo a requerimento de sua
autoria, a reuniäo •se - destina a obter informaçoes sobre a proposta
orcamentaria para 2001, apôs o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ato continuo, a Presidênciacoñvida a tomar assento a mesa o Sr. Fernando
Faria Abreu, represëntando a Sra. Keila Maria de . Castro Murad,
Superintendente de Planejamento e Coordenaçao do Ministerio Publico do
Estado; oSrs. Paulo Roberto de AraUjo, Diretor da Superintendéncia Central
de Orçamento da Secretaria do Planejamentó e Coordenaçao Geral;
Leonardo Claudino Graca Boechat, Assessor de Planejamento Estrategico da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Renato Lima CostaDiretorde
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Planejamento e Coordenaçao do Tribunal de Justica e Renato Cardoso
Soares, Secretário de Planejamento e Coordenação do Tribunal de Justiça
do Estado. A seguir, o Presidente passa a palavra aos convidados, que falam
sobre a matéria objeto da Comissão. Logo apos, o Deputado Márcio Cunha
passa a presidência ao Deputado Mauro Lobo, que, por sua vez, abre a fase
de debates da reunião. Segue-se, então, debate entre Deputados e
convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
proxima reunião extraordinária, hoje, as l8h3Omin, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Rogerio Correia - Eduardo

Hermeto - Mauro Lobo.
ATA DA 49 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FlsCAuzAcAo FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dezoito horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil,

comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Mãrcio Cunha, Mauro
Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e Rogerlo Correla, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presenca do Deputado Anderson
Adauto e do Sr. Lelis Santiago, Presidente do Tribunal de Justica do Estado.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado
Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento das seguintes matérias, bem como os relatores aos
quais foram distribuidas: Projeto de Lei n° 268/99, Deputado Eduardo
Hermeto; Projeto de Lei n° 990/2000, Deputado Mãrcio Cunha; Projeto de Lel
n° 1.005/2000, Deputado Mauro Lobo; Projeto de Lei n° 926/2000, Deputado
Rémolo Aloise; e Projeto de Lei n° 1.157/2000, Deputado Olinto Godinho.
Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votaçao
de proposiçães sujeitas a apreciacão do Plenãrio. 0 Presidente, Deputado
Mãrcio Cunha, informa que continua em discussão o parecer do Deputado
Mauro Lobo para o 10 turno do Projeto de Lei n° 1.223/2000, o qual conclui
pela aprovaçâo da matéria corn as Ernendas n°s 1, da Comissão de
Constituiçao e Justiça, e 3, que apresenta, e pela rejeicao da Emenda n° 2.
Encerrada a discussão, é o parecer colocado emvotacão e aprovado. A
seguir, apôs discussäo e votaçao, e aprovada a nova redação do Projeto de
Lei n° 13/99, que conclui pela aprovacao da matéria no 10 turno, na forma
proposta (relator: Deputado Olinto Godinho). A seguir, a Presidéncia informa
que faz retirar de pauta o Projeto de Lei n° 846/2000, em virtude de perda de
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prazo na Comissão e aprovaçâo de requerimento em Plenãrio que solicita
sua inclusão na ordern do dia. Após, o Deputado Rogério Correia emite
Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lel n o 1.240/2000, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria no 10 turno corn a Emenda n o 1, que
apresenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para as
proximas reuniães extraordinãrias, de amanhã, 8/11/2000, as lOh45min, e as
l4h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 8 de-novembro de 2000.
Mãrcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto - Mauro

Lobo.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.135/2000

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatôrio

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epigrafe
tern pci fim instituir a Medalha do Mérito Jornalistico-Desportivo Osvaldo
Faria, destinada a prestar anualmente o reconhecimento do poder pOblico
estadual a quatro personalidades que se tenham destacado em atividades
jornalIstico-desportivas no Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justica, o
projeto foi considerado juridico, constitucional e legal, na forma em que foi
apresentado.

Dando prosseguimento a tramitação da matéria, cabe agora a este orgâo
colegiado apreciá-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, VI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo corn a justificação .que se fez acompanhar ao projeto, a criação

da Medaiha Osvaldo Faria pbjetiva "agraciar personalidades que, no
exercicio da atividade jornalistica, seja na imprensa escrita, falada, televisiva
ou na internet, tenham revelado competéncia, seriedade, imparcialidade e
comprornetimento corn o crescimento do esporte no Estado, a sernelhanca
do brilhante jornalista cuja lembranca se pretende eternizar

Corn efeito essa personalidade nascida no Municipio de Abaete em 1930
destacou se como funcionario da Radio ltatiaia na Capital mineira onde
exerceu praticamente todas as funçOes desde locutor comercial e de jornais
falados, a reporter policial e dietor. Na direção do departamento jornalistico
da radio realizou urn trabaiho que se tornaria referencia alern dos limites
nacionais

Além de prestar homenagem a essa notável pesoa, a prbposicao-tem o
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rnérito de fomentar os valores civicos dos profissionais ligados ao
jornalismo desportivo, Os quais tanta influência exercem sobre Os cidadãos.

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

1.135/2000 na forma original.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José Milton.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 13/99
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno)

Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em questão dispOe
sobre a implantação do Seguro Agricola no Estado.

Encarninhada a proposicão a Comissão de Constituiçâo e Justiça, esta
perdeu prazo para emitir seu parecer. Em seguida, foi a matéria
encaminhada é Comissäo de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, que,
também, perdeu prazo para emitir seu parecer.

Cabe, agora, a esta Cornissão analisar a proposicão no âmbito de sua
competéncia, conforrne disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do

• Regimento Interno.
Fundamentaçao

O projeto em análise institui o Programa de Seguro Agricola no Estado,
corn o objetivo de desobrigar o produtor rural de liquidar operaçOes de crédito
quando suas culturas agricolas tiverem side prejudicadas per fenômenos
naturais.

Em seu art. 2°, o projeto cita como fontes de recursos para o referido
programa, além de contribuiçOes percentuais obrigatOrias incidentes sobre
todas as operaçOes de crédito destinadas ao custeio da atividade agricola
concedidas per instituiçoes financeiras, os recursos definidos pelo Poder
Executivo em dotaçâo orçamentária especIfica para esse fim, o que, de
irnediato, contempla o art. 167, I, da Carta da Repüblica.

A proposicão autoriza o Poder Executivo a constituir urna cornpanhia de
seguros, destinada a implernentação e administração do referido Programa,
cujo Conselho Consultivo seré composto por integrantes das Secretarias de
Estado da Agricultura, da Fazenda e do Planejarnento e, também, per
representantes de entidades não governamentais representativas do setor
agricola.

O projeto se reveste de relevância e grande alcance social, pois é antiga a
necessidade deum seguro destinado a garantir a liquidaçao de emprestimos
bancarios contraidos, em sua maioria, per pequenos produtores rurais,
principalmente quando estes vêem suas culturas destruidas por fenôrnenos



rAl
268

naturals ou pragas. Não são raros os casos em que uma grande parcela
deles se ye obrigada a vender suas propriedades para saldar dividas
contraidas corn Os Bancos.

Além disso, a Constituição do Estado, em seu art. 247, § 1°, IX, preve,
como uma das formas de se fomeritar a producao agropecuãria, a criaçäo de
urn seguro agricola.

Assim, não poderia esta Comissão deixar de acolher tao importante projeto,
que, alérn de preencher uma lacuna juridica, vern dar ao jé sacrificado
homem do campo o que é dejustiça.

-	 Conclusäo
Pelo exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 13/99 no 10

turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Eduardo

Hermeto.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.050/2000

Comissão de Poiltica Agropeciiaria e Agroindustrial
Relatôrio

O Projeto de Lei n° 1.050/2000, do Deputado Ivo José, cria o Programa de
Incentivo a Apicultura no Estado de Minas Gerais - PROMEL - e dá outras
providéncias.

A Comissão de Constituicão e Justica concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo n° i,
que apresentou. Vem, agbra, a proposição a esta Cornissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Curnprenr, portanto, opinar sobre o assunto.
Fundamentação

O projeto em análise tern por objetivo incentivar a apicultura, uma atividade
de grande relevéncia ecohOmica, social e ecologica que se desenvolve de
maneira quase despercébidà pela sôciedade. Sua irnportãncia para a
produção agricola, especificamente no aspeclo da polinização das plantas, e,
segundo os ep'ecialistas, ainda major do que a vantagem obtida corn a
cornercializaçãd do met e de outros produtos apicolás.

Na audiencia publica que esta Comissão promoveu no dia 25/10/2000 que
contou corn a presenca de tecnicos e entidades representativa do setor
consttoü-se que a major preocuacão da clase é a falta d&uma acão do
Estado na organizacão da àtividade. Dal ressalta-se a oportunidade e a
necessidade da adocäo de politicas pUblicas voltadas para o
desenvolvimento da apicultura, como o 5rojeto èri an'ãlisè prbpOe.

Discutlu-se, na oportunidade,tanto a proposth original quanto o Substitutivo
n° i, da Comissão de Constituição e Justiça. Não obstante aertinência das
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observaçaes de ordem legal e constitucional, constatou-se certa
frustração por parte dos participantes da audiência quanto a efetividade das
medidas propostas no substitutivo, consideradas demasiadamente genericas
e abstratas.

Corn a intuito de conferir major objetividade ao art. 2° do Substitutivo n° 1,
estamos apresentando-Ihe uma emenda, ao final deste parecer. Uma das
alteraçOes propostas diz respeito a criação de instrumentos de controle da
qualidade e da origem dos produtos apicolas, urna das principals
reivindicacOes dos apicultores. Outra modificação relevante trata da
participacao dos produtores, suas associacöes e demais entidades ligadas ao
setor no planejamento e na execucao das açôes previstas no projeto.

Estamos propondo, ainda, a alteração do art. 1° do substitutivo, incluindo o
conceito de abeihas nativas e polinizadoras na definiçao da politica de
incentivo que ora se propöe.

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

1.050/2000 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituicao e Justiça, corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dé-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redacao:
"Art. 1° - 0 Estado incentivará o desenvolvimento da apicultura e adotará

med idas preventivas para evitar a destruição das abelhas meliferas, nativas e
p01 in izadoras.

Parágrafo Unico - As abelhas e a flora melifera nativa são objetos de
proteçao, conservação e preservação no Estado.".

EMENDA N° 2
"Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, no exercicio das atividades de que

trataoartl°:
J - identificar as areas de major potencial apicola no Estado;
II - regularnentar a atividade apicola mediante a criação de instrumentos de

controle de qualidade e de origem dos produtos e de cadastro de apicultores;
Ill - promover o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao melhoramento

das atividades apicolas, das tecnologias de produçao e da qualidade dos
produtos;

- prestar ass,stência técnica aos apicultores, em especial quanto aos
aspectos ligados ao cooperativismo e a outras formas de associativismo;

V - promover a formaçao profissional dos apicultores mediante a realizaçao
de cursos, palestras e seminários corn ênfase nos aspectos gerenciais;

VI - registrar e fiscalizar as unidades de beneficiamento de mel e de outros
produtos apicolas;

VII - incentivar o consumode met ede outros produtos apicolas 01 rneio
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de campanhas informativas sobre os benefIcios de seu uso, inclusive na
merenda escolar e na cesta bãsica;

VIII - fiscalizar a utilização de agrotOxicos e de outros produtos quimicos
nocivos as abelhas nas areas de produção melifera;

IX - adotar medidas sanitárias contra a contaminaçao dos apiários por
produtos quimicos ou por patogenos, parasitas, pragas e doenças oriundos
de produtos apicolas de outros Estados e palses;

X - integral a atividade apIcola aos programas de recomposiçäo de
florestas nativas e de proteção e de recuperação de areas degradadas;

XI - incentivar e fomentar a exportaçäo de produtos apicolas;
XII - criar mecanismos de incentivos crediticios e fiscais para a atividade

apicola.
§ 1° - Para a consecução das medidas previstas neste artigo, serã

assegurada, no planejarnento e na execução das acôes, a participação de
representantes de classe e de cooperativas ou associaçöes de apicultores,
bern como de instituiçöes püblicas e privadas Iigadas a assistência técnica e
a extensão rural, ao ensino, a pesquisa e ao fomento da atividade apicola.

§ 2° - A regulamentacão a que se refere o inciso II incluirã a definição de
métodos para o transporte das abelhas e a distância entre os apiários.".

Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Dirnas Rodrigues, Presidente - Ailton Vitela, relator - Joào Batista de

Oliveira - Paulo Piau.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.11012000

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria da Deputada Elbe Brañdão, a proposicao em exarne estabelece
controle e fiscatizacão do desmonte de carros e motocicletas por ferros-
velhos e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/6/2000, foi a matéria distribuida
as ComissOes de Constituição e Justiça, Direitos Hurnanos e Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e Iegalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, queapresentou. Vern agora a proposição a esta Comissäo,
para receber parecer quanto ao mérito. 	 -

Fundarnentação
Näo é incomum se encontrarem estabelecimentos que, ocultos sob a

fachada de oficinas de ferros veihos, realizam, na rthkdade, o desmonte
legal de veiculos furtados, roubados ouirregulares. Essa atividade criminosa
complementa a ação das gangues especializadas no roubo de veiculos,
impedindo, pela destruicao do objeto roubado, que ele seja encontrado e os
responsãveis pelo delito sejam devidamente penalizados.
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O controle da atividade de desmonte de veiculo automotor, proposto

pelo projeto, e, assim, tarefa estatal de suma importancia, plenamente
enquadrada nas iniciativas contemporâneas em prol da methoria da
seguranca pOblica e da diminuiçao dos crimes contra a vida e o patrimônio no
Estado de Minas Gerais.

Consideramos que a Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justica, engrandece a proposição ao dotá-Ia de forma juridico-legal mais
apropriada. Houvemos por bern apenas apresentar emenda para inserir
nesse substitutivo medida que garanta a destinacão das verbas auferidas
corn a punição estatal para Orgäos de seguranca pUblica e entidades
filantrOpicas. 0 dispositivo figura no projeto original e encontra, a nosso ver,
amparo no interesse social e no espirito humanitário.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.110/2000 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justica, e corn a
Emenda n° 1, a seguir apresentado.
-	 EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se ao art. 4° do Substitutivo n° 1 a seguinte paragrafo Onico:

Paragrafo ünico - 0 montante das rnultas recolhidas na forrna prevista
neste artigo serã anualrnente destinado a:

I - Orgäos estaduais constitucionalmente responsáveis pela garantia da
segurança pUblica, Os quais receberão 50% (cinqUenta por cento) do valor
recolhido;

II - entidades civis, corn objetivos estatutariarnente filantrôpicos,
devidarnente registradas e reconhecidas de utilidade pOblica, as quais
receberão 50% (cinquenta por cento) do valor recolhido.".

Sala das Cornissöes, 8 de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Adelrno

Carnero Leão.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.165/2000

Comissão de Administraçao Püblica
RelatOrio

De autoria da Bancada do Partido dos Trabalhadores - PT -, a projeto de lei
em epigrafe dispOe sobre a Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEL

A proposiçâo foi anal isada pela Comissão de Constituiçao e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Vern agora a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos terrnas do art. 188 do Regimento
Interno.

Fundarnentaçao
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o Projeto de Lei n° 1.165/2000 acrescenta o inciso I ao art. 3° da Lei n°
13414, de 1999, o qual define a composiçäo do Conselho Deliberativo do
IPSEMG - CODEI. Segundo a redaçao do inciso, o CODEI seria também
composto por seis representantes do poder püblico estadual, indicados pelo
Governador do Estado.

Cumpre esclarecer que o projeto resgata a proposta original do Governador
do Estado, que apresentou o Projeto de Lei n° 295/99, instituindo o refer;do
Conseiho. Tat proposicão foi transformada na Lei n° 13.414, de 1999; no
entanto, o inciso I do art. 3°foi vetado, pois emenda parlamentar alterou a
cornposição do Conseiho. A ernenda determinava que o Orgão seria
composto por dois representantes do Poder Executivo, indicados pelo
Governador do Estado, urn representante do Poder Legislativo, indicado pelo
Presidente da Assembléia Leg islativa; urn representante do Poder Judiciário,
indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça; urn representante do
Ministério PUblico, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, e urn
representante do Tribunal de Contas do Estado, indicado por seu Presidente,
o que restringia demasiadamente o pódër do Chefe do Executivo. Na
ocasião, a Comissão Especial que apreciou o veto opinou 01 sua
rnanutençao, posição referendada pelo Plenário. Ern razão disso, o CODEI
deixou de ser implernentado, o que prejudicou a politica previdenciária
definida pela CPI do IPSEMG.

Entendemos, no entanto, que o CODEI deve ter uma cornposição paritaria,
composta por representantes de todos Os Poderes, urna vez que o Instituto
atende a todos Os servidores estaduais. Por tal motivo, apresentarnos o
Substitutivo n° 1.

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

1.165/2000 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentarnos.
SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivos a Lel n° 13.414, de 23 de dezembro de 1999, que
cria o Conselho Deliberativo do Instituto dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - CODE!.

Art. 1° - 0 art. 3° da Let n° 13.414, de 23 de dezembro de 1999, fica
acrescido do seguinte inciso III:

"Art.3°- ...........................................................
Ill - dois representartes do Poder Executivo, urn do Poder Legislativo, urn

do Poder Judiciario urn do Miristerio Publico e urn do Tribunal de Contas
indicado respectivarnente pelo Governador do Estado, pelo Presidente da
Assembleia Législativa, peto Presidenté do Tribunal de Justiça, pelo
Procurador-Geral de Justiça e pelo Presidente do Tribunal de Contas.".

Art. 2° - A Lei n° 13.414, de 23 dedezembro de 1999, fica acrescida do
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seguinte art. 10, renurnerando-se os demais:

'Art. 10 - Fica extinto o Conselho Diretor do IPSEMG, previsto no inciso I do
art. 37 da Let n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986.".

Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Sala das CornissOes, 8 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Cristiano Canédo.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.171/2000

Cornissão de Transporte, Cornunicaçao e Obras PUblicas
Relatório

Dë autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de let em tela visa a
determinar novos critérios para o funcionamento de terminais rodoviários.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposicão a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
0 projeto de lei em tela visa a assegurar, conforme dispOe seu art. 1°, aos

usuários dos terminais rodoviários do Estado de Minas Gerais localizados em
municipios que possuam mais de cern mil habitantes serviço medico de
urgencia.

Em decorrência desse mandamento, a proposicão determina que a
presença de medico e atendente seja obrigatOria durante o dia e nos horãrios
noturnos de pico de embarque e desembarque de passageiros. Esse serviço
de urgéncia deverã também dispor de ambulãncia para o deslocamento de
eventuais pacientes.

A proposição passou por criterioso estudo da Comissão de Constituicão e
Justiça. Nessa oportunidade, essa Comissão observou que, de todos Os
terminais rodoviãrios em operação, sornente são de propriedade do Estado o
Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP - e o Terminal
Turistico JK, localizados no Municipio de Belo Horizonte. Os demais
terminais são de propriedade dos municipios, que tern competência para
opera-los diretamente ou mediante concessão ou permissao.

Dessa forma, a prestaçao do servico pUblico de que trata a proposicao se
insere na competencia do ente que detém sua propriedade ou de seu
delegatario, neste caso, os municipios. Fica, assim, o Estado impedido de
alcançar os demais terminals rodoviários, o que caracterizaria ingerencia
desse ente sobre assunto municipal, conflitando corn dispositivo
constitucional (art. 30, V, Constituiçäo Federal).

'I
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Ademais, a alteracão unilateral de termo celebrado entre o concedente,
no caso, o poder püblico, e o concessionário que administra a terminal
rodoviãrio provocará o desequilibria econOmico-financeiro do contrato,
situação essa totalrnente indesejãvel para as cofres püblicos, pals acarretarã
uma inevitãvel revisão do preço das tarifas, conforme previsto pelo § 40 do
art. 90 da Lei Federal n° 8.987, de 13/2/95, que dispOe sobre o regime de
concessäo e prestaçaa de servicos pUblicos.

Nesse passo, a fim de corrigir as impropriedades acima relatadas, a
Comissâo de Constituiçao e Justiça apresentou o Substitutiva n o 1.

Em que pese a nobre intençao da Comissão, as terminais rodoviãrios em
questão encontram-se hoje concessionados, explorados por empresas da
iniciativa privada; devem, pois, caber a estas a prestaçao do referido servica,
desonerando dessa forma o Estado, permitindo-Ihe desempenhar meihor sua
missão constitucional de oferecer segurança e educaçao a papulacao. Por
essas razOes, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a
Substitutiva n° 2.

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

1.171/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 2 e pela rejeicão do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justica.

SUBSTITUTIVO N° 2
Dispöe sobre a manutençãa de serviço medico de urgencia nos terminais

rodoviárias de propriedade do Estada.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os concessionárias dos terminals rodoviãrios de propriedade do

Estado ficam obrigadas a manter servicas medicos de urgência para
atendimento dos usuários.

§ 1 0 - Esses serviços deverão ser prestados em espaco previamente
reservado para esse fim, dentra dos prôprios terminais.

§ 2° - Para a execução dos serviços previstos nesta tel é obrigatôria a
presenca de medico e atendente durante 24 horas, bem como a presenca de
ambulância para a deslocamento de eventuais pacientes.

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentarã esta lel no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de suapublicacão.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
Alvaro AntOnio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Olinto Godinho.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 998/2000
Camissao deAdministraçãd Püblica

Relatôrio
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De autoria .do Deputado Doutor Viana, a projeto de lei em epigrafe

dispöe sobre a taxa de inscricão para concurso pUblico.
Aprovado no 10 turno na forma do Substitutivo n° 2, retorna o projeto,

agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para a 2° turno, nos termos
regimentals.

Em anexo, segue a redacão do vencido, que e parte deste parecer.
Fundamentaçao

0 projeto de lei em análise estabeece que a taxa de inscrição relativa a
concurso pUblico promovido por orgäo ou entidade do Estado seja devolvida
ao candidato em caso de cancelamenta ou suspensão do certame.

A medida praposta procura minimizar a decepcão do candidato desejaso
de áprovação em cancurso pUblica que näo se realiza par circunstâncias
alheias a sua vontade, causando-lhe ainda transtarnos e prejuizos.

Par sua vez, a Substitutiva n° 2 visa, tãa-samente, a adequar a praposição
ao rigor e precisão exigidas pela linguagem juridica, conservando, no
entanta, a esséncia da praposicãa.

Conclusão
Diante do exposto, apinamos pela apravacãa do Prajeto de Lei n° 998/2000

no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das CamissOes, 8 de navembra de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Dautor Viana - Cristiano Canéda.
Redaçao do Vencido no 1° Turno
PROJ ETO DE LEI N° 998/2000

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A taxa de expediente relativa a inscrição em concurso publica para

investidura em cargos ou empregos pUblicas da administraçao direta au
indireta do Estado seré devolvida ao candidata na hipotese do cancelamento
au suspensão do pracessa seletivo.

§ 1° - A devaluçaa acarreré no prazo de ate sessenta dias contados da
publicaçaa, no ôrgãa oficial dos Poderes do Estado, do ato de cancelamenta
cu suspensaa do cancursa.

§ 2 ° - Sabre a valor a ser devolvido incidiré correçâo manetéria a partir de
seu desembolso pelo candidata.
• § 3° - Faculta-se aa candidato a apraveitamenta do valor da taxa de que
trata a "caput" quanda da inscricão em cancurso que substitua a cancelado
au suspenso.

Art. 2° - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao e seus efeitas
incidem sobre as cancursas pUblicas cujas editais ja tenham sido publicados
quanda de sua pramulgacãa.

Art. 3°- Revogam-se as disposicOes em contrãrlo.



LA

L

276
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4/99

Comissäo de Redaçâo
0 Projeto de Lei n° 4/99, do Deputado Sãvio Souza Cruz, que dispöe sobre

a potitica estadual de coleta seletiva de lixo, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1 0 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 4/99
Dispöe sobre a politica estadual de apoio e incentivo a coleta seletiva de

lixo e altera dispósitivo da Lei n° 12.040, de 28 de dezenibro de 1995, que
dispoe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da arrecadacão
do ICMS pertencente aos rnunicipios, de que trata o inciso II do paragrafo
Unico do art. 158 da Constituicão Federal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado apoiará e incentivará, por meio do Sisterna Estadual de

Meio Ambiente, o municipio que queira implantar em seu território politica de
coleta seletiva de lixo, corn o objetivo de proteger e preservar o melo
ambiente.

Art. 2° - Para a consecucão dos objetivos previstos no art. 1° desta lei,
incumbe ao poder püblico estadual:

I - prestar assisténcia técnica, operacional e financeira ao municipio, por
melo de convênio ou instrumento congênere;

II - promover, em articulação corn o municIpio, campanhas educativas
dirigidas as populacöes diretamente interessadas;

Ill - criar programas e projetos especificos, observado o disposto no art.
161, I, da Constituição do Estado;

IV - celebrar convênio corn entidade educacional ou de defesa do meio
'ambienté, pUblica ouprivada;

V - tornar disponiveis mãquinas, veiculos e equipamentos.
- Art. 30 - Os recursos para atender as despesas decorrentes do

cumprirnento desta el serão provenientes de:
I - dotaçOes consignadas no orçamento do Estado;
II - doaçöes de entidades püblicas ou privadas e de pessoas fisicas;
Ill - transferências de fundos federais e estaduals;
IV- fontes diversas.
Art. 40 - Compete ao Conseiho Estadüal de Politica Ambiental - COPAM -,

no prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei,
baixar normas e estabelecer procedimentos para o recolhiriento,
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reaproveitarnento, disposição final, reciclagem e outras formas de
processamento de lampadas fluorescentes, pllhas e baterias usadas,
observada como diretriz a atribuição, ao produtor, de responsabilidade pelo
destino final desses materials e rejeitos.

Art. 5° - A alinea "a" do inciso VIII do art. 1° da Lel n° 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, passá a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 1°- ...................................................................
VIII- ........................................................................
a) parcela de, no méximo, 50% (cinqUenta por cento) do total será

distribulda aos municipios cujos sistemas de tratamento ou disposição final
de lixo e de esgoto sanitário, corn operaçao licenciada pelo Orgão ambiental
estadual, atendam, no mInimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e
a 50% (cinqUenta por cento) da populaçao, sendo que o valor mãximo a ser
atribuido a cada rnunicipio não excederã o respectivo investimento, estimado
corn base na populacão atendida e no custo médlo "per capita", fixado pelo
Conselho Estadual de Politica Ambiental - COPAM -, dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estaçao de tratamento de esgotos
sanitãrios, bern como aos que, comprovadamente, tenham implantado em
seu territOrio sistema de coleta seletiva de lixo;".

Art. 6° - Esta lel entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 11/99

Comissâo de Redacao
O Projeto de Lei Complementar n° 11/99, do Deputado Mauro Lobo, que

acrescenta paragrafo ao art. 152 da lei n° 869, de 5/7/52, que dispOe sobre 0
Estatuto dos Funcionérios Püblicos Civis do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que estã de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11/99
Acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispOe sobre

o Estatuto dos Funcionários PUblicos Civis do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 152 da Lel n° 869, de 5 de julho de 1952, fica acrescido do

seguinte § 4°: 	 -
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'Art. 152-.
§ 40 - Fica assegurado ao servidor pUblico civil do Estado o pagamento, a

tItulo de indenizacao, do valor correspondente as férias regulamentares
adquiridas e nâo gozadas, incluindo o terço constitucional, nos seguintes
casos:

I - exoneracao, a pedido ou de oficio;
II - Iicença para tratar de interesse particular;
III - colocaçao a disposicão, sem Onus para o órgão de origem;
IV - demissão.".
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OlIvia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEL N° 11/99
Cornissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei n° 11/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui
procedimentos especiais para prevençao e detecção dos casos de LesOes
por Esforços Repetitivos - LER -, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 10 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 11/99
DispOe sobre procedirnentos especials para prevençâo e deteccão de

casos de Lesão por Esforço Repétitivo - LER.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.' 1° - 0 Estado adotarã procedimentos especiais de vigilancia e de

fiscalização corn vistas a prévenção e a detecçäo de casos de Lesão por
Esfôrço Repetitivo - LER - nostrabalhadores.

Art. 2° - Constituem procedirnentosespeciais de vigilancia as acOes
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III - a adoçao dos procedirnentos especiais definidos no Piano de

Controle do Ritmo de Trabalho.
§ 1° - 0 PIano de Controle do Ritmo de Trabalho será elaborado peio

empregador, juntamente corn os empregados, no prazo maxima de urn ano
contado da publicação desta lei, a partir da análise ergonOmica da atividade
exercida, a qual levará em conta o contingente de homens e mulheres
envolvidos no processo, a idade de cada urn, as tarefas desempenhadas, a
ritmo e a jornada diana de trabaiho.

§ 2° - 0 PIano a que se refere este artigo será submetido a apreciaçãodos
órgãos pUblicos responsáveis pela saUde do trabaihador, que decidirâo,
rnotivadamente, sobre a sua aprovação ou rejeicão, no prazo de quarenta e
aito horas.

§ 30 - Rejeitado a Piano, o empregador terá setenta e duas haras para
corrigir as irreguianidades, ficando sujeito as penaildades previstas no
paragrafo Unico do art. 40, caso não a faça dentro do prazo determinado.

Art. 4° - Constatado a descumprimento de norma ou da medida a que se
refere a art. 30 desta Iei, será a infrator notificado para, no prazo de setenta e
duas horas, carnigir as irregularidades ou apresentar piano detalhado para
corrigi-ias.

Paragrafo Unico - Vencido a prazo de setenta e duas horas sern que
tenharn sido tornadas as providéncias previstas no "caput" deste artigo, 0
infrator estará sujeito as seguintes penalidades:

I - rnulta diana no valor de 2.000 UFIRs (duas mu Unidades Fiscais de
Referencia);

II - suspensãa temporaria das atividades em caso de reincidëncia ou de
risco iminente a saCide do trabalhador.

Art. 50 - A suspeita ou a constatacao de LER serãa comunicadas ao Orgão
responsavel peia saUde do trabalhador au a entidade representativa da
ciasse a que eie pertença.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicaçao desta Iei correrão por conta
de verba consignada no arçamento do Estado.

Art. 7° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogarn-se as dispasuçOes em contránia.
Saia das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - AIlton Vilela, relator - Djaima Diniz.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LE1 COMPLEMENTAR
N° 23/2000

Comissão de Redaçaa
O Projeta de Lel Complernentar n o 23/2000, do Deputada Sebastiäo

Navarro Vieira, que estabelece cniténios aperacionais para a exercicio da
competência legal do Tribunal de Contas do Estada no controle do

que
proporcionam a prevencao e a iclentiticacao aos tatores aeterminantes de
LER?

Art. 3° - Os procedimentos especiais de fiscalização destinam-se a verificar
a atuaçao dos empregadores rioque se refere:

I - ao cumprimento das' nomas legais pertinenteà prevençao a e
detecçao dos casos de LER;

II - a divuigaçao, por rneio de cartazes, cartilhas e palestras, de inforrnacao
ads frabalhadores sobre Os riscos de se contrair Iesão por esforço repetitivo
em razão da natureza do trabaiho desempenhado;
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pagamento de contratos administrativos, foi aprovado no 2° turno, corn a
Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/2000
Modifica o art. 13 da Lei Complernentar n° 33, de 28 de junho de 1994, que

dispOe sobre a organizacão do Tribunal de Contas e dé outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 inciso X do art. 13 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de

1994, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 13- .................................................................................
X - emitir parecer, no prazo de noventa dias, sobre consulta que Ihe seja

formulada por autoridade competente ou entidade associativa de municipios
do Estado, na forma estabelecida no Regimerito Interno, sobre matéria que
tenha repercussão financeira, contábil, orçamentària, operacional ou
patrimonial";.

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Complementar n° 33, de 28 de
junho de 1994, o seguinte inciso XXX:

"Art. 13 - .................................................................................
-XXX - fiscalizar a observância, para cada conta de recurso, da ordem

cronologica de exigibilidade dos pagamentos das obrigaçOes relativas a
fornecimento de bens, Iocaçao, realizaçao de obras e prestacäo de servicos,
efetuados pelas administraçöes püblicas estadual e municipal.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 1° de novembro de 2000.
Glycón Terra: Pinto, Presidente - Maria Oli'ia; relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 24/2000

Comissão de Redaçao
O Projeto de Lei Complementar n° 24/2000, do Governador do Estado, que

dispoe sobre a manifestacão por militar nativo de pensamento e opiniäo foi
a:provado nos turnos regimentals, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matérià a formâ adequada, nos termos do § 1° do art.
268 dd-Regimento lnteFno.

Asim send6, opinamos por se darã proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado. '
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 24/2000

Dispöe sobre a manifestação, por militar inativo, de pensamento e opinião.
A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E facultado ao militar inativo, independentemente das disposicoes

constantes em regulamento disciplinar da Policia Militar ou do Corpo de
Bombeiros e respeitados os limites estabelecidos na lei civil, opinar
livremente sobre assunto politico e externar pensamento e conceito
ideolOgico, filosófico ou relativo a matéria pertinente ao interesse pUblico.

Parágrafo Unico - 0 disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de
assunto de natureza militar de caráter sigiloso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 151/99
Comissão de Redação

0 Projeto de Lel n° 151/99, da Deputada Maria OUvia, que institui o
Programa Permanente de Renda Minima para a familia que se
responsabilizar pela1arda de criança e adolescente abandonados , foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

- Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçao final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 151/99
DispOe sobre o Programa Permanente de Renda Minima para a familia que

se responsabilizar pela guarda de criança Cu adolescente abandonados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado instituiré o Programa Permanente de Renda Minima para

a familia que se responsabilizar pela guarda de crianca Cu adolescente
abandonados.

Paragrafo ünico - Para Os efeitos desta el, consideram-se abandonados a
criança e o adolescente carentes de vincuto familiar.

Art. 2° - 0 Programa de que trata esta lei visa a assegurar a criança e ao
adolescente abandonados convivência familiar e comunitária adequada a seu
desenvolvimento.

Art. 3° - Para implementaçao do Prograrna de que trata esta Iei, compete ao
..Estado, além de outras açOes estabetecidas em regulamento:

- selecionar as farnllias a serem responsabilizadas pela guarda;
II - manter cadastro das farnilias selecionadas;
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III - obter, quandO possivel, a concordância da criança ou do

adolescente cuja guarda estã sendo efetivada;
IV - obter a prestacão de comprornisso pela familia a ser responsabilizada,

nos termos da legislacãO vigente;
V - pagar valor mensal não inferior a urn salário minimo vigente a familia

responsavel pela crianca ou adolescente;
VI - criar mecanismoS de avaliação periodica da vida familiar da criança ou

adolescente sob guarda.
§ 1° - A implemefltacãO do Programa será gradativa, observada a

disponibilidade dos recursos a ele reservados.
§ 2° - A guarda será efetivada corn a interveniência da autoridade judiciária

competente.
§ 3° - Se, durante a avaliaçao periôdica da vida familiar, forem apuradas

irregularidades, estas serão comunicadas a autoridade competente para as
providéncias cabIveis, observada a legislacao pertinente.

§ 4° - A renda minima a ser concedida a farnIlia responsável pela guarda de
crianca ou adolescente abandonados serã fixada pelo Poder Executivo.

Art. 4° - Cada familia poderá responsabilizar- se por, no máximo, duas
crianças, exceto em caso de irmãos, a critério da autoridade competente.

Art. 50 - Para a implementacão do Programa de que trata esta lei, o Estado
poderá contar corn a participação de entidades civis e governamentais de
outras esferas de governo que desenvolvam acOes de atendimento a criança
e ao adolescente.

Art. 6° - As despesaS resultantes da implementacão e da manutencão do
programa serão provenientes de:

I - dotação consignada na lei orçamentaria;
II - verbas originadas de convenios;
III - outras fontes.
Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicacao.
Art. 8° - Esta Iei entra em vigor no primeiro dia do exercicio fiscal seguinte

ao de sua publicaçãO.
Art. 9° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 303/99
Comissào de Redação

0 Projeto de Lei n° 303/99, da Deputada Maria Olivia, que institui 0
Programa de AteiidimefltO Domiciliar a idosos e dá outras providéncias, foi
aprovado no 2° turno, na foma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJ ETO DE LEI N° 303/99
Institui o Programa de Atendimento Domiciliar ao idoso e dá outras

providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituido o Programa de Atendimento Domiciliar ao ldoso, que

tern por objetivo promover o atendirnento a pessoa idosa em seu prôprio
domicilio, por melo de equipes multidisciplinares.

Párâgrafo Unico - 0 Conselho Estadual do Idoso participará do
planejamento das açOes do Programa de que trata esta leA, nos termos
definidos em regulamento.

Art. 2° - 0 Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso terã como
beneficiário o dependente que tenha, no mInimo, sessenta anos de idade.

Parágrafo Unico - Para os fins desta Iei, considera-se dependente a pessoa
que nâo tenha condiçoes prOprias de subsisténcia, que necessite de
cuidados medicos e cuja renda familiar mensal seja inferior a trés salérios
minimos.

Art. 3° - 0 Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso será
implementado no ãmbito municipal, por rneio de convênio a ser firmado entre
o Estado e o municipio.

Parágrafo ünico - 0 programa de que trata o "caput" deste artigo será
acompanhado, controlado e avaliado pela direcao estadual do Sistema (Jnico
de Saüde - SUS.

Art. 4° - Os procedimentos a serem adotados para o atendimento domiciliar
ao idoso serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo.

Art. 5° - A critério da equipe multidisciplinar, o idoso dependente seré
encaminhado para tratamento hospitalar ou para internaçao asilar.

Art. 6° - Os recursos financeiros necessãrios a implantaçao e a manutençao
do Programa de que trata esta Iei seräo consignados na Iei orçamentaria
anual.

Art. 7° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 8° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 464/99
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei n° 464/99, dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto
Coelho, que dispoe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por

Pu
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orgão püblico e entidade sob controle direto ou indireto do Estado, foi
aprovado no 2° turno, corn a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos 01 se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que estâ de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 464/99
Dispöe sobre a propaganda e a publicidade prornovidas par Orgão püblico

ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A propaganda e a publicidade promovidas par Orgão püblico ou

entidade sob controle direto Cu indireto do Estado atenderão as seguintes
diretrizes:

- ênfase nos sentimentas de cidadania, solidariedade e patriotismo;
II - valorização e preservacão dos elementos constituintes da histOria e da

cultura de Minas Gerais;
III - busca da regionalizacão da comunicação;
IV - respeito a cultura dos segmentos da sociedade destinatários da

cornunicação;
V - moralidade e transparëncia nos pracedirnentos;
VI - eficiência e racionalidade na aplicacão dos recursos;
VII - avaliaçao sistemética dos resultados.
Art. 2° - São vedadas a propaganda e a publicidade que caracterizem

promocão pessoal de autoridade ou de servidor pUblico.
Paragrafo ünico - Nos casos em que a propaganda ou a publicidade tiver

P01 objeto a divulgacão de ato, rograma, obra, servico ou campanha de
ôrgao ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado, a mensagem
limitar-e-á a divulgar as aspectos educativos, informativos ou de orientação
social. . 	 .

Art. 3° - E vedado àos Orgaos e as entidades a que se refere o art. 1° desta
IeièiôuIr, direta ou indiretamente, propaganda ou publicidade de qualquer
natureza fora do território do Estado.

Parágrafo Unico - A vedaçao de que trata a "caput' deste artigo não se
aplica:

I - a entidade da administração indireta que enfrente concorréncia de
mercadd; 	 . 	 -

II - a campanha publicitãria direcionada a populacão de outros Estados.
Art. 40 - Serão aplicados em empresas de comunicação do interior, no

minima, 25% (vinte e cinco par cehto) do tothl dos recursosdo Estado
destinados a propaganda e a publicidadé. 	 ... . 	 . 	 •.
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Art. 50 - Os orgãos e as entidades a que se refere o art. 10 desta lei

adotarão procedimento licitatOrio para a contratacao de agencia ou
agenciador de propaganda, de empresa especializada em serviços
promocionais ou de empresa prestadora de serviços similares.

§ 1° - Para a realização da licitação, será constituida comissão integrada
par:

I - dois representantes do Orgao ou da entidade licitante;
II - dois representantes do Poder ao qual pertenca a Orgão ou se vincule a

entidade licitante;
III - urn representante do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e

Similares do Estado de Minas Gerais - SINDIJORI-MG;
IV - urn representante do Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado

de Minas Gerais;
V- urn representante do Conselho Estadual de Cornunicaçao;
VI- urn representante da Associaçao Mineira de Radio e Televisão - AMIRT

VII - urn representante da Associacao Mineira dos Representantes de
Veiculos de Comunicaçao - AMIRVE.

§ 2° - As entidades a que se referem as incisos III a VII do § 1° indicarão
seus representantes no prazo de trinta dias contados da data da solicitaçäo
oficial.

§ 30 - A funçao de membro da comissão a que se refere o § 1° deste artigo
é considerada de relevante interesse pUblico e será exercida sem Onus para
o Estado.

Art. 6° - 0 repasse, a qualquer tItulo, de verba pUblica para empresa de
comunicacao dependera de prévia comprovação de seu regular
funcionamento.

Parãgrafo ünico - Para as efeitos desta Iei, a regularidade de
funcionamento da empresa de comunicacao é a estabelecida nos termos da
legislaçao pertinente.

Art. 7° - Os Orgãos que integrarn as Poderes do Estado e as entidades sob
controle direto ou indireto do Estado farão publicar trimestralmente no Orgão
oficial dos Poderes do Estado relatOrio sobre Os gastos corn publicidade, corn
as seguintes especificaçOes:

- argão executante ou ernpresa contratante;
II - objeto da publicidade;
III - empresa publicitaria;
IV - valores totais e mensais do contrato;
V - perlodo de veiculação.
Art. 8°- A publicidade oficial, em sua divulgação nos meios de

comunicação, serã acompanhada de selo obrigatOrio, no qual se informarã a
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valor da campanha, o total da verba empregada, a origem do recurso e a
agerlcia de propaganda responsável, escoihida no processo licitatôrio.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 540/99
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei n° 540/99 do Deputado Carlos Pimenta, que dispoe sobre
a busca de pessoas desaparecidas, fol aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 540/99
Dispöe sabre a busca das pessoas desaparecidas que menciona.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A autoridade policial competente e Os órgãas de seguranca pUblica

daräo inicio a busca de pessoa desaparecida menor de dezesseis anos ou
portadora de deficiência fisica, mental ou sensorial imediatamente apOs a
comunicacäo de seu desaparecimento.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em cantrária.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 610/99
Comissão de Redacaa

0 Projeto de Lei n° 610/99, do Deputada João Pinto Ribeiro, que dispôe
sabre a impFessao do calendário de vacinas infantis obrigatOrias nas
embalagens de leite dos tipos C e B comercializados no Estado de Minas
Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora a prajeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim senda, opinamas par se dar a propasicao a séguinte redaçao final,
que está de acorda corn a apravado.

PROJETO DE LEI N° 610/99
Dispöe sabre a impressão do calendário de vacinação infantil nas

embalagens de leite dos tipas C e B. 	 .......-
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A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As embalagens de leite dos tipos C e B vendidos ao consurnidor no

comércia varejista do Estado poderão canter o calendário de vacinação
infantil contra poliomelite, difteria, caqueluche, tétana, tuberculose e sarampo.

Art. 2° - 0 fornecedor da embalagem do leite podera abater do Impasta
sabre OperaçOes Relativas a Circulaçaa de Mercadorias e sabre Prestacöes
de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação -
ICMS - devido 50% (cinqUenta por cento) do custo da impressâo do
calendário de vacinação, ate o limite de 1% (urn par cento) do valor do
recolhirnento mensal do tributo.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo informar ao fornecedor da
embalagem a calendário atualizado de aplicacaa das vacirias referidas no art.
10 desta lei, bern coma fiscalizar a regularidade de sua irnpressão.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentaré esta lei no prazo de cento e vinte
dias contados da data de sua publicacäo.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçaa.
Art. 6° - Revagarn-se as dispasiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycan Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 771/99
Comissäo de Redacao

O Projeto de Lei n° 771/99, do Deputada Wanderley Avila, que dispöe
sobre dispensa de certidão negativa de débito do INSS aos rnunicipios que
possuam fundo de previdéncia prôprio, foi apravado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

Vem agora a projeta a esta Comissãa, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nas termas do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn senda, opinamos par se dar a praposição a seguinte redação final,
que está de acardo cam a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 77 1/99
Veda aa Estada exigir do rnunicipia a apresentacaa de Certidão Negativa

de Débito - CND - para a celebracao de convênio.
A Assembléia Legislativa da Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Não será exigida do municipio, para a celebraçäo de convênio corn

a Estada au cam entidade da administraçãa indireta, a apresentaçaa da
Certidâa Negativa de Débita - CND -, expedida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

Parágrafo ünica - 0 dispasta no caput" não se aplica a transferência de
recursos pravenientes da União, quando contrário aos procedimentos par
esta estabelecidos.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 798/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 798/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
estabelece condicão para o funcionamento de cãmaras de bronzeamento
artificial, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 798/2000
Estabelece condiçao para o funcionamento de cãmaras de bronzeamento

artificial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 estabelecimento que oferece serviço de bronzeamento artificial

afixaré, em local visivel, cartaz de adverténcia sobre Os riscos desse
procedimento, na forma estabelecida pelo orgão estadual responsável pela
promocão e pela protecao da saCide.

Art. 2° - 0 descumprirnento do disposto no art. 1° sujeita o infrator as
penalidades estabelecidas na legislacao sanitãria, em especial na Lei n°
13.317, de24desetembrode 1999.

Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicacão.

Art. 4° - Esta el entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 821/2000
Comissão de Redação

0 Projeto de Lel n° 821/2000, do Deputado João Paulo, que altera os arts.
1 0 e 30 da Lei n° 12.789, de 17/4/98, que torna obrigatOria a afixacão do
preco em' prod uto comercializado no varejo e dá outras providências, fol
aprovadb no 2° turño,com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislàtivaseja dada matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do ROgimento Intérno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
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que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 821/2000
Dispöe sobre a afixação de preco em produto vendido pelo comércio

varejista noEstado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A afixacao de preço em produto vendido pelo comércio varejista no

Estado reger-se-á por esta tel, sem prejuizo do disposto no Codigo de Defesa
do Consumidor.

Art. 2° - São admitidas as seguintes formas de afixacão de preço:
I - no cornércio em geral:
a) no bern exposto a venda, 01 rneio de etiqueta ou similar;
b) na vitrine, em listagem na qual conste, em caracteres legiveis, o preco a

vista das mercadorias expostas;
II - em supermercado, mercearia ou estabelecimento comercial de auto-

serviço, onde o consurnidor tern acesso direto ao produto sern intervencão do
comerciante, mediante a impressão ou a fixacão de cOdigo referencial ou de
barras no produto, desde que seja apresentada, junto ao item exposto,
relação clara e legivet que contenha o preço a vista, o nome e a descricão do
produto, seu peso ou quantidade e o respectivo codigo, que serã dispensado
quando variar em funcao da cor, fragrancia ou sabor do produto, sem que
haja alteracao de preço.

§ 1 0 Na impossibilidade da observância do disposto nos incisos I e II deste
artigo, será permitida a divulgaçao dos precos dos produtos expostos e dos
serviços oferecidos por melo de relacão elaborada em caracteres legiveis e
de forma clara, que dernonstre inequivocamente tratar-se do preco da
mercadoria.

§ 2° - A relaçao de preços de que trata o § 1° seré oferecida em local
adequado e em nümero suficiente para consulta direta pelo consumidor,
independentemente de solicitaçao.

Art. 3° - No estabelecimento que opere corn equipamento de leitura ótica, é
obrigatOria a instalaçao de terminals de consulta ótica dentro da area de
venda e em locais de fácil acesso para o consurnidor, sem prejuizo da
aplicação do disposto no inciso II e no § 10 do art. 2°, observadas as
seguintes proporçOes:

- em estabelecirnento pequeno, assim considerado o estabelecimento que
tenha de urn a cinco caixas, urn terminal de consulta ótica;

II - em estabelecirnento médio, assim considerado o estabelecirnento que
tenha de seis a doze caixas, urn terminal de consulta ôtica a cada 500m2
(quinhentos metros quadrados) de area de venda;

Ill - em estabelecirnento grande, assim considerado o estabelecimento que
tenha de treze a vinte caixas, um terminal de consulta ôtica a cada 600m2
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(seiscentos metros quad rados) de area de venda;

IV - em hipermercado ou similar, assim considerado o estabelecimento que
tenha mais de vinte caixas, urn terminal de consulta Otica a cada 700m2
(setecentos metros quadrados) de area de venda.

Paragrafo Unico - Para efeito do disposto nos incisos deste artigo, serã
desprezada a fração igual ou inferior a metade da area, arredondando-se
para cima a fracao superior a metade.

Art. 4° - No estabelecimento em que o peso e o preço de produtos
hortifrutigranjeiros são aferidos no proprio caixa, é obrigatorio o treinamento
do operador de caixa para a correta identificação dos produtos.

Art. 5° - A multa por infração ao disposto nesta lei será imputada nos
termos do Codigo de Defesa do Consumidor.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - AIlton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 937/2000
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 937/2000, da Comissão Parlamentar de lnquerito criada
para apurar o desvio dos repasses das contribuicoes previdenciãrias devidas
ao Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM -,
que cria o Coriselho de Beneficiários do Instituto de Previdência dos
Servidores Militares de Minas Gerais - CBI - IPSM -, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 937/2000
Dispoe sobre o Conseiho de Beneficiários do Instituto de Previdência dos

Servidores Militares de Minas Gerais - CBI - IPSM.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdéncia dos

Servidores Militares de Minas Gerais - CBI -IPSM -, Orgao auxiliar do IPSM,
integrante da estrutura do Instituto, tern por objetivo fiscalizar a execucão da
politica de prestàção de serviços e beneficios da autarquia.

Art. 2° - Compete ao CBI - IPSM:
- 11scahzar o curnprirnento:

a) da politica de atendimento ao usuario e de prestação de servicos
b)da politica de concessão 'de beneficios;
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c) das diretrizes para a formaçao de convênios;
d) das normas relativas aos patrimônio imobiliário e mobiliãrio do IPSM;
II - oferecer sugestoes para:
a) a melhoria do atendimento aos usuãrios em postos próprios ou

conveniados;
b) a otimização dos serviços prestados, direta ou indiretamente;
Ill - recomendar a anulação ou a correcao de atos contrários as regras da

boa administração, acionando, quando necessário, os ôrgãos superiores
competentes.

Art. 3° - 0 CBI - IPSM é composto por cinco membros, representantes da
Policia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e dos contribuintes ou dos
beneficiãrios do IPSM, escolhidos na forma da el, mediante indicaçao das
respectivas associaçöes representativas, e designados pelo Governador do
Estado.

§ 1° - 0 Presidente do CBI - IPSM, escolhido por seus membros na forma
do regularnento, terá mandato de dois anos, permitida a reeleiçao para igual
periodo.

§ 2° - Os membros do CBI - IPSM nao perceberão remuneração de
nenhuma especie pelo desempenho de suas atividades.

Art. 40 - 0 IPSM fornecerã suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CBI - IPSM.

Art. 5° - As normas complementares relativas as atividades do CBI - IPSM
serão estabelecidas em seu regimento interno.

Art. 6 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 957/2000
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei n° 957/2000, do Deputado Alencar da Silveira JUnior, que
dá a denominaçao de Maria Andrade Resende a Escola Estadual do 2° grau
do Bairro Santa Amelia, no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno Unico, corn a Subemenda n° i a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 957/2000
D a denominaçao de Maria Andrade Resende a Escola Estadual do Bairro

Santa Amelia, Iocalizada no Municipio de 'Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Maria Andrade Resende a Escola Estadual

do Bairro Santa Amelia, localizada no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Comissães, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.063/2000
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.063/2000, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade pUblica a Fundaçao Dom Quirino, corn sede no Municipio de TeOfilo
Otôni, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.063/2000
Declara de utilidade püblica a Fundaçao Dom Quirino, corn sede no

Municipio de Teôfilo OtOni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacao Dom Quirino, corn

sede no Municipio de Teófilo Otôni.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 10 de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.064/2000
Comissão de Redaçao

0 Projeto deLei n° 1.064/2000, doDeputado Paulo Piau, que declara de
utilidade Ublica a Fundação Artistica, Cultural e de Educação para a
Cidadania de Viçosa, corn sede no Municipio de Viçosa, foi aprovado em
turno Unico, corn a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos pbrse dar a proposição a seguinte redaçao final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.064/2000
Declara de utilidade pUblica a : Fundacao ArtIstica, Cultural e deEducaçäo

para a Cidadania de Viçosa - FACEV -, cOrn sede no Municipio de Viçosa:
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao Artistica, Cultural e

de Educação para a Cidadania de Vicosa - FACEV - , corn sede no MunicIpio
de Viçosa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 10 de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.085/2000
Cornissão de Redacao

O Projeto de Lei n° 1.085/2000, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de
utilidade pUbtica o Grêmio Recreativo e Esportivo Cristina - GREC -, corn
sede no Municipio de Santa Luzia, foi aprovado em turno Unico, na forrna
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° t085/2000
Declara de utilidade püblica o Grëmio Recreativo e Esportivo Cristina -

GREC -, corn sede no Municipio de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica a Grêmio Recreativo e

Esportivo Cristina - GREC -, corn sede no MunicIpio de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Preskiente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.103/2000
Cornissão de Redaçäo

O Projeto de Lei n° 1.103/2000, do Deputado Edson Rezende, que declara
de utilidade püblica a Associacao Cultural Setirno Degrau Produçoes
Artisticas, corn sede no Municipia de Barbacena, foi aprovado ern turno
Unico, corn a Ernenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forrna adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.103/2000
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Declara de utilidade pUblica a Associaçao Cultural Sétimo Degrau

Produçoes Artisticas - SDEPA -, corn sede no Municipio de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Associaçao Cultural Sétimo

Degrau Produçoes Artisticas - SDEPA -, corn sede no Municipio de
Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.116/2000
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.116/2000, do Deputado Alberto Bejani, que declara de
utilidade pUblica a Sociedade Cultural Ad Libitum, corn sede no Municipio de
Juiz de Fora, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.116/2000
Declara de utilidade pOblica a Sociedade Cultural Ad Libitum, corn sede no

Municipio de Juiz de Fora.
A Asserfibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade Cultural Ad

Libitum, corn sede no Municipio de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrârio.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glyc6n Terra Pinto:'Presideñté - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAcAO FINAL DOPROJETO DE LEI N° 1.126/2000
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.126/2000, da 'Deputada Elaine Matozinhos, que
declara de utilidade publica a Fundaçãô Artes & Oficios, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

Vem aora o projeto a Cornissão deRedaçao, a'fim de que, segundo a
técnia legislativa, seja dada a matéria aforma adequada,nos termos do § 1°
do art. 268 do Regimento Interno.

Corn 0 objetivo de sanar erro material do projeto, esta Comissäo propOe a
inclusào da sigla FAO junto ao nome da instituiçäo,do qual faz parte,
conforme consta em seu estatuto e nos demaisdocümentos do processo.
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Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao

final, que está de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.126/2000

Declara de utilidade pUblica a Fundacao Artes & Oficios - FAO -, corn sede
no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao Artes & Oficios -

FAO -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contràrio.
Sala das Comissöes, 10 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

C0MuNICAçA0 DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
C0MuNICAcA0

- 0 Sr. Presidente despachou, em 7/11/2000, a seguinte comunicacão:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. José Roichman,

ocorrido em 4/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 19P REUNIAO ORDINARIA, EM 8/11/2000
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, Durval Angelo, Dilzon Melo e

João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçoes: Projetos de Lei
n°s 1.262 a 1.265/2000 - Requerimentos n°s 1.739 e 1.740/2000 -
Requerimentos das Comissöes de Defesa do Consumidor e de Assuntos
Municipais e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Angelo, Ivo José,
Rogério Correia, Luiz Menezes, Adelmo Carneiro Leão e Pastor George -
Comunicaçoes: Comunicacao do Deputado Dimas Rodrigues - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa, AntOnio Carlos Andrada,
Doutor Viana, Sargento Rodrigues e Elbe Brandão - Questão de ordem -
Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de InscriçOes - Palavras do Sr.
Presidente - Decisão Normativa da Presidência n° 8 - Acordo de Lideranças;
decisão da Presidéncia - Designacao de ComissOes: Coniissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicão n° 44/2000 -
Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Durval Angelo e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Requerimento
do Deputado Ivo José; indeferimento - Votaçao de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados
Pastor George, Adelmo Carneiro Leão, Rogerio Correia e Luiz Menezes;
aprovação - 2a Ease: Discussão e Votação de Proposiçaes: Requerimento do
Deputado Nivaldo Andrade; aprovaçao - Chamada para verificaçao de
"quorum"; inexistência de nUmero regimental para votação; questao de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existéncia de nümero
regimental para votaçao - Votaçao, em turno Unico, do Veto Parcial a
Proposição de Lel n° 14.582; manutençao; declaraçOes de voto; questao de
ordem; anulaçao da votacao; questOes de ordem; renovação da votaçao do
veto; rejeicao; declaraçaes de voto - Votaçao, em 10 turno, da Proposta de
Emenda a Constituição n° 36/2000; aprovaçào corn a Emenda n° 1;
declaraçao de voto - Votaçao, em 2° turno, da Proposta de Emenda a
Constituicao n° 3/99; aprovacao; declaracaes de voto - Votaçao, em turno
ünico, do Projeto de Lei n° 1.084/2000; aprovaçao -Votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 607/99; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; votaçao
do projeto, salvo emendas; aprovacão; votaçäo das Emendas n°s 1 a 4;
aprovaçäo - Votacao, em 2° turno, do Projeto de LeE n° 51 3/99; acordo de
Lideranças; decisão da Presidéncia - Discussão, em 10 turno, do Projeto de
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Lei n° 1.215/2000; apresentaçao do Substitutivo n° 1; encerramento da
discussäo; encaminhamento do projeto e do substitutivo a Comissão de
Fiscalizacao Financeira - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.223/2000; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramerito da discussao;
encaminhamento do projeto e do substitutivo a Comissão de Fiscalização
Financeira - Discussão, em 1° turno, do Projeto de LeE n° i .240/2000; questao
de ordem; discursos dos Deputados Rogerio Correia e Sávio Souza Cruz;
apresentaçao dos Substitutivos n°s 1 e 2; encerramento da discussao;
encaminhamento do projeto e dos substitutivos a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 890/2000;
aprovaçao na forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 955/2000; aprovacão corn as
Emendas n°s 1 a 3 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 615/99;
rejeicao - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 846/2000; designaçao
de relator; ernissão do parecer pelo relator; encerramento da discussão;
votaçâo do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido; votação
da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.044/2000; apresentação das Emenda n°s 1 a 3; encerramento da
discussao; encaminhamento do projeto e das emendas a Comissão de
Administraçao PCiblica - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
830/2000; requerimento do Deputado Pastor George; aprovação do
requerimento - Prorrogaçao da reuniäo - Suspensao e reabertura da reuniâo -
Chamada para verificaçao de "quorum"; existência de nOmero regimental
para votaçäo - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.215/2000;
aprovação na forma do Substitutivo n° i - Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 1.223/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1; prejudicialidade
das Emendas n°s 1 a 3 - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.240/2000; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz e Rogerio Correia;
questao de ordem; suspensão e reabertura da reuniäo; votaçao do
Substitutivo n° 2, salvo emenda; aprovacao; prejudicialidade do Substitutivo
n° 1; questao de ordem; leitura e votaçao da Emenda n° 1; rejeicäo;
verificaçao de votação; ratificaçao da rejeição - Questão de ordem - 3 Parte:
Designação de ComissOes: Comissão Especial do BNDES - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio -
AmbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro
- AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos
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Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Hely TarqUInio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Mãrcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sãvio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - As l4hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Deciaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a paiavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretãrio "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2 Ease (Grande Expediente)
Apresentacao de ProposiçOes

o Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia ser ida, a Mesa passa a
receber proposiçôes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEt N° 1.262/2000

Altera o art. 8° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, corn a redaçao
dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de 1997, introduzindo urn representante
da Assernbiéia Legislativa no grupo coordenador do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -,
e dá outras providéncias.

A Assernbléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -0 art. 8° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, alterado pelo

art. 31 da Lei n° 12.708, de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XIV:

"Art. 31 - ...................................................
XIV - urn representante da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.";
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Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, de de 2000.
Chico Rafael
Justificação: A participaçao de urn representante do Poder Legislativo no

grupo coordenador do FUNDESE impãe-se corno uma decorréncia iogica do
exercIcio das atribuiçoes que constitucionaimente são conferidas a esse
Poder. Por urn ado, a fiscalizaçao das atividades e da atuaçao da
adrninistração pUblica exige o atento acompanhamento das açöes
ernpreendidas no Estado, em todos os seus mornentos, para que bern seja
atendido o interesse pUblico. Por outro ado, a participacão dos
representantes do povo na definiçao de polIticas de interesse de toda a
sociedade é uma das caracteristicas mais marcantes das modernas
dernocracias, o que justifica a cooperacão entre os Poderes Executivo e
Leg islativo para a promoção do bem-estar social.

O FUNDESE constitui urn importante instrurnento para a prornoção do
progresso em Minas, especialrnente per meio dos programas que ihes são
vinculados: Programa de Apoio Crediticio ao Desenvolvirnento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE - Gera Minas e o Prograrna de Apolo Einanceiro ao
Desenvolvirnento de Médias, Pequenas e Microempresas de Base
TecnolOgica FUNDESE - Base Tecnologica, alérn de outros que podem ser
criados, desde que estejarn conformes aos objetivos do Fundo e em
consonãncia corn o Piano Mineiro de Desenvolvirnento Integrado - PMDI.

Assirn, pela sua reievãncia, soiicitamos o apoio de nossos pares a
aprovaçao do projeto que ora apresentamos.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Turismo e de
Fiscaiização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 102,
do Regirnento interno.

PROJETO DE LEt N° 1.263/2000
Assegura aos professores da rede püblica estadual a gratuidade para o

ingresso ern espetaculos culturais do Estado de Minas Gerais.
A Assembiéia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Rca assegurado aos professores da rede pUbiica estaduai a

gratuidade para o ingresso em espetaculos culturais do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo Unico - Serão beneficiados por esta lei Os professores que se
acharem no exercicio da docência em estabelecirnentos ptiblicos do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° - Para usufruir do beneficio a que se refere o art. 10 desta Iei, 0
profissional da educaçao deverá provar a condição referida no artigo anterior,
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por rneio de carteira fornecida pela Superintendéncia Regional de Ensino
a que estiver vinculado.

Paragrafo Unico - A carteira mencionada neste artigo terã validade durante
o ano letivo, excluldos Os periodos de férias escolares e os periodos em que
houver paralisação por motivo de greve.

Art. 3° -. 0 Poder Executivo estabelecerá parceria corn redes de
espetáculos culturais, no intuito de viabilizar o expediente do caput" do art.
1° desta Iei; e prornoverá os meios cabiveis de compensação para as
instituiçoes que oferecerem modalidades de espetáculos.

Art. 4° - A regulamentacäo desta lei caberã a Secretaria de Estado da
Educação, em plena conexão corn a Secretaria de Estado da Cultura, de
conformidade corn os ditames governamentais e os contatos corn os quadros
beneficiados.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 6° - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.
Saladas Reuniöes, 1° de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues
Justificação: 0 projeto de lei em tela como finalidade possibilitar ao

profissional da educaçao diversificar seus conhecimentos de forma
assisternática, tornando-o mais versátil e, por consequência, preparando-o
melhor para enfrentar os desafios de uma sala de aula. 0 acesso a novas
informaçoes tornou-se uma exigência do mundo moderno. Não podemos
conbnuar corn professores repassando formulas prontas para os estudantes;
preciamos prpárr os estudantes, desenvolvendo sua visao critica. Sem
düvida, os espetáculos culturais sâo verdadeiros celeiros de informaçao. A
cultura e uma ferramenta indispensável a urn ensino mais criativo.

Não podemos aceitar que, em plena virada do milênio, nossos professores
ainda não tenham condicOes para adquirir urn born livro, frequentar
espetáculos culturais, tel acesso a informaçOes de alto nIvel, de forma a
assimilar novos valores e poder repassá-los aos estudantes.

0 projéto, portanto, visa a corrigir distorçOes do processo de ensino e
aprendizagem. Como o estudante estarã estimulado a freqUentar espetáculos
culturais, se Os pofessores não Ihes repassaram a importãncia dessa
pratica?

Näo ha como negar que o Estado tern o dever de propiciar ao seu corpo
docente condiçaes para exercer as suas funçoes. Ser professor está acima
de saber manusear urn livro didático. 0 exercicio plenodo rnagisterio está
diretamente ligado a capacidade do professor para interpretar o texto que vier
a ser apresentado, associando-o as práticas sociais.

Pelas razOes expostas, bonto corn o parecer favorável dos nobres pares a
- aprovaçao desta proposicao.
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- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Educaçao e de

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

PROJETO DE LEI N° 1.264/2000
DispOe sobre a obrigatoriedade, nos hospitais da rede pUblica estadual, da

instalacão de pontos de soluçao de gel e placas de orientação para a
prevencão de infecçaes hospitalares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitais da rede pUblica do Estado de Minas Gerais ficam

obrigados a instalar, nos arnbientes da instituiçao, pontos corn solucäo de gel
e placas de orientaçao, explicitando a importáncia de se lavarem as mãos,
sempre que necessário manter contato fisico corn o paciente.

Art. 2° - Esta lei será regularnentada pelo Poder Executivo no prazo de
sessenta dias contados a partir da data de sua publicaçao.

Art. 3° - As despesas corn a execução desta lei correrão por conta de
dotação orcamentaria prOpria.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposicoes em contrario.
Sala das Reuniöes, 8 de novembro de 2000.
Ambrôsio Pinto
Justificaçao: 0 projeto tern por escopo a adoçao de medidas visando a

eliminar o risco de doenças.
Mais da metade dos hospitais brasileiros, cerca de 58%, aplica menos de

30% das medidas de controle e de prevenção, e apenas 3% dos hospitais
executa, pelo menos, 70% das açoes preventivas. Segundo dados do Central
for Disease Control - CDC -, Orgao norte-arnericano que controla Os indices
de infecção nos hospitais dos EUA, o percentual evitavel de infecçao, por
meio de programas de controle e prevençao, gira em torno de 32% a 50%.

Somente uma politica de controle permanente poderá contribuir para que
as hospitais brasileiros possam se enquadrar nos padrOes considerados
aceitáveis internacionalmente. De acordo corn especialistas do setor, a
principal medida para se evitarern as chamadas infecçOes oportunistas é a
lavagem das mãos, uma medida simples, primária e de custo relativamente
baixo, capaz de salvar muitas vidas.

Sendo competencia concorrente dos Estados legislar sobre a proteçao e a
defesa da saUde, entendemos ser oportuna a proposiçäo, sobretudo, par se
tratar de medida sirnples, de baixo custo, que reduziria sobremaneira a
ocorrência de infecçoes oportunistas nos hospitais da rede publica.

A medida proposta integra as sugestoes que estarao sendo apresentadas
durante a VI Congresso Brasileiro e Ill Pan-Americano de Controle de
Infecçao e Epidemologia Hospitalar, como forma de se minimizarem Os riscos
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chegada do veiculo.
0 transmissor possui teclas de memOria, compostas de sistema

alfanumérico, permitinda a digitaçao de nOmeros de zero a nave e de todas
as letras do alfabeto, em braile.

Ressalte-se que a aparelho em rãdio-frequencia funciona a base de
bateria, corn duraçãa de seis horas, ja foi desenvolvido pelo Instituto Nacional
de Telecomunicaçaes, e seu custa é de, aproximadamente, R$30.000,00,
financiados pelo SEBRAE e pela FINEP.

0 aparelho começa a ser fabricado no mês de janeira de 2001, corn
estimativa de preco de mercado em tarno de R$50,00, a que permite sua
aquisiçâo pelas cegas.

Par toda a expasto, canto corn o apoio dos pares a apravação da matéria.
- Publicado, vai a prajeto as CamissOes de Justica e de Transparte para

parecer, nas termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimenta Interno.
REQU E RIME NTOS

N° 1.739/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitanda seja formulada
manifestaçaa de apoio aa Gen. Gleuber Vieira, Comandante do Exército
Brasileiro, par sua posiçaa em defesa da saberania nacional. (- A Comissão
de Administracao PUblica.)

N° 1.740/2000, do Deputado Pastor George, solicitando seja formulado
apela ao Secretário da SaOde corn vistas a que preste informacoes relativas
a CPMF. (- A Mesa da Assembléla.)

Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando sejam notificadas, na
forma legal, as empresas Sul America e Fiat AutomOveis S.A., a firn de
interromperem a veiculação de propaganda que ligue titulas de capitalizaçao
a outros produtos. (- A Mesa da Assembleia.)

- São também ericaminhados a Mesa requerimentos da Comissão de
Assuntos Municipais e dos Deputados Dairno Ribeiro Silva, Durval Angelo,
Ivo José, Rogerio Correia, Luiz Menezes, Adelmo Carneiro Leão e Pastor
George.

Comunicaçoes
- E também encaminhada a Mesa comunicaçao do Deputada Dimas

Rodrigues.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
0 Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estive

' 	 recentemente corn a Secretãrio da Segurança, Mauro Lopes, corn a
Comandante do Policiamento da Capital, Cel. Severo, e corn a Secretária de

' 	 Interior e Justiça, Angela Pace, falando-lhes sabre as carências e a
comprametimento da segurança püblica em Ribeirão das Neves, que, hoje,
passa par urn rnomento impar, corn atraso dos salarios dos funcionarios por
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das infeccoes e técnicas de curativos e agentes anti-sépticos.

-. Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justica e de SaUde para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.265/2000
Dispoe sobre a adequacao dos ônibus pelas empresas concessionárias do

transporte coletivo para sua utilização pelos deficientes visuais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas concessionárias do transporte coletivo no Estado

ficam obrigadas a instalar, nos Onibus, equipamento transmissor adequado a
sua utilizacão pelos portadores de deficiência visual.

Art.2°. - 0 Poder Executivo regulamentarã esta lei no prazo de sessenta
dias a contar de sua publicaçao.

Art. 3° - Esta lel entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçaes em contréria.
Sala das Reuniöes, 8 de novembro de 2000.
Ambrosia Pinto
Justificaçáo: Corn a invencão do aparelho transmissor em tamanho portátil,

batizado de DPS 2000, será possivel dar o merecido tratamento ao usuário
do transporte coletivo portador de deficiência visual, propiciando-Ihe a pleno
exercIcio da cidadania.

A inserçao social do deficiente e a adocao de politicas para a garantia da
cidadania plena é matéria tratada constitucionalmente, no art. 227, II, da
Carta da Republica, que, ao tratar sobre a famIlia, a criança, o adalescente e
o idoso, obriga a Estado a promover prograrnas de prevençäo e atendimento
especializado para as portadores de deficiência, bern como sua integracão
social, por rneio da facilitação do acesso aos bens e aos serviços coletivos,
coma a eliminaçãa de preconceitos e obstáculos arquitetOnicos.

E competencia comum a união, aos Estados e ao Distrito Federal a
protecão e a integracao social das pessoas portadoras de deficiência e a
defesa do consumidor, nos termas do art. 24, VIII e XIV, da Constituição
Federal, sendó oportuna a apreciação desta proposiçäo, em nome dos
direitos e das garantias fundamentais do cidadão.

0 DPS 2000 compOe-se de dais aparelhos transmissores, urn para a
deficiente e outro para ser instalado no veiculo; trata-se de invento simples,
que permite aa cego acionar dispositivo em cristal liquida, par meio de teclas
erh braile, digitando a nüméro da linha ou bairra do ônibus pretendido.

apárelhó possui alcance num raio d' duzentos metros e, uma vez
acionado, fará corn qué o veIculo equipado corn o transmissor prOprio no
ônibus émitaaviso sano'ro diferenciädo;na parta do velculo, sinalizando que
bônibiIs esté pa?ado.

Simultaneamente, a transio üe a cego estiver portando sinalizará a

UI
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quatro meses, falta de coleta de lixo, paralisacao do Conseiho Tutelar,
falta de vagas nas escolas e a saUde sem atendimento, pois seus
funcionários estão em greve. Enfirn, a cidade está urn caos.

o hospital, iniciado na gestao do ex-Prefeito Washington Modesto e
conctuido e equipado pela ex-Prefeita e Vereadora eleita, Gracinha Barbosa,
teve seus serviços terceirizados, atende a convénios e não cumpre a cláusula
de atender aos 70% pelo SUS, convênio assinado entre a Prefeitura
Municipal e a fundacao que diz ser PrO-SaUde, mas que nunca foi. Para
participar da concorréncia dirigida, a Cãmara Municipal, naquela ocasião, ha
quatro anos, reduziu para zero o prazo exigido por lei para uma entidade ser
declarada de utilidade püblica. Logo apOs a aprovação do projeto de utilidade
pUblica dessa fundaçao, a Câmara retornou, novarnente, a exigencia dos dois
anos para a declaraçao de utilidade pUblica de qualquer associaçâo
semel hante

Em 1989, foi implantada, na administraçao da ex-Prefeita Gracinha
Barbosa, a comarca do municipio, dentro das dificuldades da epoca. Era
imprescindIvel que, num municipio corn três presidios, existisse justica, pois a
sede da comarca era em Pedro Leopoldo.

Ate hoje, na condicão de entrância inicial, dado ao enorrne nürnero de
feitos, deixa a justiça do municipio corn os olhos e ouvidos tampados e a
boca calada diante de tanta corrupçào e tantas mazelas.

o que me deixa curioso é a omissão das autoridades judiciãrias, do
sistema de saUde no ãmbito estadual e no federal, pois onde fica a
fiscalizaçao das açoes do SUS, do Estado e da justiça, que não cobra o
andarnento dos feitos daquele rnunicipio?

No que tange a educaçao, a rede fisica está precária, e ha alunos
estudando em quatro turnos, situaçao que não existia em 1992, quando
Gracinha deixou a Prefeitura. A Secretaria da Educacao, per rneio de suas
inspeçöes, não verifica a qualidade do ensino e a rnalversacao do dinheiro
pUblico, pois também a merenda escolar não é decente, quando existe.

o rnunicipio, pelas suas peculiaridades, ja deveria ter urn batalhão de
policia, e não ficar a mercé da divisão de seu cornando, metade comandada
por urn batalhão de Venda Nova e outra por urn batalhão de Contagem. 0
policiamento dos presidios ora fica nas mãos de uns, ora nas rnäos de
outros, e as viaturas são sucatas, e não veiculos. A atividade militar que
comporta a gloriosa corporação da PM e mais que dever, e o exemplo do
mais digno e puro exercIcio do mUnus militar.

o que vemos é conluio, parcialidade e o arbitrãrio manuseio da tropa militar
em desfavor do municIpio, deflagrando, assim, apoio total e irrestrito ao atual
estado de Governd municipal, que, lamento, meihor que Governo, é urn
desgovernâ, posto qué estã cornprovada a ma administração publica, e
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correlata injustamente a corporação, ja o todo não pode responder pela
parte débil do corpo.

0 Governador Itamar Franco e o Cel. Mauro LUcio tern que providenciar
recursos para a implantacão do batalhão de policia em Ribeirão das Neves,
corn o objetivo de atender as necessidades da populacao, tao sacrificada
pelo alijamento do poder püblico estadual, que não cumpre os arts. 41 e 51
da Constituicao do Estado.

Corn a Secretária Angela Pace fui taxativo. A Secretária queria implantar
urn manicOmio de rnenores delinqUentes no municipio. Novamente, para
quern não sabe, foi urn episódio que me levou a urn atrito severo corn o ex-
Governador Newton Cardoso. E estava novamente de plantão a Secretéria,
para implantar o manicOrnio de rnenores no rnunicipio. Fui taxativo em não
permitir que o rnunicIpio ampliasse o sistema penitenciario, Onus que carrega
sem Os beneficios cornpensatOrios dessa ingerencia.

Quero buscar o apoio das autoridades na forrna politica para não ter que
faze-b de forma juridica ou não levar o povo a faze-b, pela força que tern.

Para concluir, quero dizer que a justica de Ribeirão das Neves e o
Ministério PUblico devem urna satisfaçao urgente sobre a resultado das
eleiçoes proporcionais, que encontrarn-se "sub judice" em funcao de
falsificaçao de assinaturas de atas de alguns partidos politicos que
concorrerarn as eleiçOes em 10 de outubro, ja que a midia propaga a
possibilidade de nova eleicao proporcional, que pode penalizar as que agiram
corn correçao em detrimento de outros que não agirarn dentro da legalidade.

Alias, fraudar eleiçOes ern Ribeirão das Neves jã está se tornando urn
hãbito. Em 1996 foi urn escândalo, teve a participaçao da Policia Civil, da
Policia Militar, e teve a ornissão do TRE. 0 Juiz, logo apOs a eleiçao, se
aposentou.

Não ficarei na posicão contemplativa dos fatos, e, doa a quem doer, afirmo
que a nebulosidade das ornissOes existentes no rnunicipio poderão ser
contempladas corn o meu pedido de apoio a Policia Federal para elucidar
crimes, comprometimento das autoridades bocais corn a precária situação do
municipia.

Srs. Deputados, a situaçao de Neves, hoje, e caso de calamidade püblica.
Voltarei na prOxirna sernana corn dados conclusivos sobre a sisterna de
corrupcão irnpiantado naquela cidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado AntOnio Carbos Andrada.
o Deputado AntOnio Caries Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assistência, prezados telespectadares da TV Assembiéia, a que me
traz a tribuna é urna situaçaa inusitada que esta ocorrendo e prevalecendo no
âmbito do Conselho Estadual de Educaçao. 0 CEE, que tern a missão de,
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por assim dizer, salvaguardar, acompanhar e gerenciar todo a sistema
educacional do Estado, está, hoje, corn relaçao a questão do ensino
universitário ou superior, numa situação de total ilegalidade, uma ilegalidade
gritante, que salta aos othos e nao pode permanecer. Urn Estado como Minas
Gerais, que está entre as rnais importantes da Federaçao brasileira, nao
pode passar pelo vexame que està passando corn relação ao sistema
educacional, sobretudo o ligado ao ensino superior.

A Constituiçao Federal estabelece, no art. 24, que é competencia da União,
dos Estados e do Distrito Federal legislarem concorrenternente. Entre as
diversos itens estão a educaçao, a cultura, a ensino e o desporto. Diz o
seguinte a § 1° desse artigo: "No âmbito da legislacao concorrente, a
competência da União lirnitar-se-á a normas gerais. Isso equivale a dizer que
as Estados tern de legislar, e não a Uniäo. Esclarece par sua vez a § 2°: "A
competência da União para legislar sabre normas gerais não exclui a
campeténcia suplementar dos Estados". Reforça ainda mais a necessidade
de a Estado legislar sobre essa questão educacional também a seu § 30:
"Inexistindo lei federal sobre normas gerais, Os Estados exercerào a
cornpetência legislativa plena...," a que rnostra claramente a importancia do
Poder Legislativo estadual corn referência a questao da educaçao.

Pois bern. A Constituicao do Estado diz, em seu art. 206: "Compete ao
Canselho Estadual de Educaçao, sem prejuizo de outras atribuicOes a ele
conferidas em lel e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela
União: I- baixar normas disciplinares no sistema estadual; II- interpretar a
legislaçãa do ensino; Ill- autorizar e supervisionar a funcionamento do ensino
particular e avaliar-Ihe a qualidade; IV- desconcentrar suas atribuicoes por
meio de comissöes de âmbito municipal. Paragrafo Unico: A competéncia, a
organizaçao e as diretrizes do funcionarnento do Conselho serão
estabelecidas em lei".

Coma se ye, toda a atividade do Conselho, que está prevista na
Constituiçao, tern de estar regulamentada em lei. Qual lei regulamenta a vida
do Conselho? E a Lei Delegada n° 31, de 1985. Essa lei diz a seguinte, em
seu art. 1°, II: "Compete ao Conselho, no que concerne ao ensino superior,
manifestar-se sobre a autorizacao e a funcionarnento de universidades e
estabelecimentos de ensino agrupados ou isolados".

0 Conselho vai se man ifestar baseado em qué? Nurna lei que estabelecerá
critérios para Se manifestar. Mas essa lei não existe. E, naa existindo essa
lei, a Conselho passa a agir coma quiser. 0 Cbñselho, hoje, age
ditatorialmente, porque não tern limites; faz a que quer, porque nâo existern
lei, narmas, parametros. 0 Conselho pode achar alguma coisa certa hoje e
muda a amanhã porque ja naa acha que e certa 0 que fara amanhã
poderá ser mudada no dia séguinte. E isso fica ao bel-prazer dos
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Conselheiros, das influências, dos "lobbies", da pressão, porque nao
existern leis.

Esta Casa não votou uma lel; a ensino superior em Minas Gerais não esta
regulamentado, a que é urn vexame. Não havendo lei, fica uma terra de
ninguem, onde todos mandam, e ninguem obedece. E essa bagunça
aperanda, so vem em prejuizo do desenvolvirnenta educacional do Estado.
Recentemente, a CEE fo alva de criticas e denCincias porque tarnau urna
atitude referente a UEMG. E tamou essa atitude porque quis tomar, baseada
em seus Conselheiras. A lei so diz que cabe ao Canselho manifestar-se
sabre a ensina superior. E preciso criar critérios para que o Conseiho se
manifeste. Precisamos de leis votadas pelo Poder Legislativa. E a
Assembléia, ao naa vatar essa lei, está causando danos ao ensino superiar e
dando ao Canselha atribuiçaes e prerragativas que cabem a nOs, Deputadas.
Se a Poder Legislativa nao legisla, esta a Conseiho legislando ao seu bel-
prazer.

Existe, nesta Casa, urn pro eta de lei que apresentarnas que regularnenta a
ensina superior no Estado. E a Prajeta de Lei n° 239/99, foi aprovada em 10

turna, e, logo em seguida a sua apravaçãa, a Conselho agitau-se e começou
a mobilizar setares do Governo para que orientasse a sua Lideranca nesta
Casa para que a projeta nao andasse. E a desculpa que a Canseiho deu fai a
de que desejava analisar a lei, para apresentar sugestoes. Quase urn ano se
passau, e a Conselho naa apresentou sugestao alguma. 0 Conselho quer
que a lei continue a vontade dos Conseiheiros. Não querem estar submetidos
a normas e critérias. E precisa dar urn basta a issa; e preciso acabar corn
esse aba-aba; é precisa que a Casa vote a lei. Se a lei naa estã baa, que se
madifique, mas que se vote urna Iei para dar urn basta a esta bagunca que
estã imperando no ensino superior e causando serb prejuiza ao Estado, ao
ensino, aos estudantes e as instituiçOes, que não tern segurança, porque a
Conseiho age coma quer e de acordo corn a seu humor. Calocar a CEE para
tamar conta desse prajeto que está tramitando na Casa e a mesmo que
calacar raposa para tomar conta de galinheiro; é querer que a coisa nãa
ande. 0 Conselha nãa quer lei, quer cantinuar corn a seu poder ditatarial,
coma está. E precisa que a Assembléia traga para si essa atribuição e que se
dane a vontade dos Canselheiras. Se querem Iegislar, que se candidatem ao
cargo de Deputada, tenharn vatas e venham para esta Casa, mas não
queiram usurpar, legislar em name da Assembléia e näo tentem impedir a
Assernbléia de vatar a lei. Estamas vivendo uma situaçaa inusitada.

Diante dessa situaçaa, e que estamos prapanda a Casa, par meio da
Liderança do nosso partido, a criaçãa de uma cornissão especial para
analisar a estrutura e as campetencias do Conselho, que estão arcaicas.
Essa Iei delegada e de 1985. Velo depois a atual Constituiçãa, corn diyersas
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normas novas, e a estrutura do Conselho continuou a mesma. A falta de
parämetros vern se agravando dia a dia, porque surgem realidades novas,
que não estão amparadas em Iei.

Então, estamos propondo a criação de urna comissäo especial para se
aprofundar nessa questão do Conselho. A bagunca no Conseiho está
tamanha, que ate o Poder Executivo está contribuindo para isso.

A Constituição do Estado - e é pOblico e notOrio, porque a Casa vivenciou
isso no ano passado - estabelece, no art. 62, inciso XXIII, alinea "b', que e
competência privativa da Assernbléia aprovar, previamente, por voto secreto,
apôs arguição pUblica, a escolha dos membros do Conseiho Estadual de
Educação. No entanto, o Governador, no inicio do ano, baixou urn ato
nomeando, em reconduçäo, as seguintes Conselheiros: Glaura Vasques de
Miranda, Pe. Lázaro de Assis Pinto, José Januzzi de Souza Reis, Pe.
Geraldo Magela Teixeira, Adair Ribeiro, Gerson de Brito Metlo Boson e José
Geraldo de Freitas Drumond.

Não estou fazendo consideraçOes corn relacao aos nomes e as pessoas,
mas, sim, a forma e ao critério dessa nomeação. Ao reconduzir esses
Conselheiros, a Governador atropelou a Assembléia Legislativa, que nao
sabatinou nenhuma dessas pessoas. Além de o Conseiho estar decidindo
sem base legal, ha urn grande nümero de Conselheiros que là estäo sem
competência legal para atuar, porque não receberam o mandato corn
aprovacão previa da Assembléla, na forma da Constituição.

A bagunca no Conselho é tao grande, que seus mernbros se sentem
incentivados a ter urn Conselho que não respeita a Assembléia. Hoje, ternos
dois tipos de Conselheiros: aqueles que se subrnetem a sabatina pela
Assembléla - e forarn vários -, legitimamente presentes no Conselho, e as
biônicos, que là estão por vontade do Governador, atropelando a
Constituição, a Assernbléia e aumentando a confusão e a quadro de
ilegalidade no Conselho.

Em face disso, estarnos apresentando urn projeto de resoluçao para sustar
Os efeitos desse ato do Governador, que norneou arbitrariamente urn grupo
de Conselheiros que là não poderiam estar antes de se submeter a avaliacão
desta Caa, que, se quiser, pode nem mesmo aprovar as names. E preciso
sanar ésse quadra de ilegalidade. A educação e a ensino superior em Minas
não merécem isso. 0 CEE està vivendo urn quadro lastirnàvel.

Sr. Presidente e prezados colegas, vamos iniciar urna luta diana, tenho
certeza de que será urn trabaiho hercUleo, mas vamos assUmir essa tarefa no
Plenárioe na Cornissão de Educaçao, para que a Conselho Estadual de
EdJcaçaQséja técnico, cumpra as normas legais, e não urn Conselho rnetido

.j ser Assembléia de Esthdo, urn Senadinho, urn foco que hoje desestabiliza a
educação, quándb deveria ser urn poloirradiador de desenvolvimento e de
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estabilidade. 0 Conselho não se presta a esse serviço e não se està
prestando a essa causa. A Assernbléia precisa reagir.

Estamos iniciando uma campanha civica, porque nao é possIvel que a
setor educacional de Minas, sobretudo a ensino superior, fique submetido a
esse vacua, a essa auséncia de regularnentacao, a essa falta de parâmetros.
Os nossos estudantes universitãrios, as nossas instituiçOes universitàrias, as
centros de saber não rnerecem esse quadra que estarnos vivendo.

Fazernos urn apelo aos colegas para que se atenham a essa questão, a fim
de que esse projeto que tramita na Casa ten ha a atenção, rnesmo a margem
da vontade do Conselho e de setores do Governo, porque sei que não é a
Governo como urn todo, são setares que não querem regulamentar essa
matéria. A eles, interessa continuar esse vazio de regularnentacao e de
normas, porque vale a vontade de quem là se encontra, e nao a direito de
quem está exigindo a cumprimento de urn dever. E muito mais fàcil cumprir a
que queremos do que se submeter as vontades e aos rigores da lei. E isso
que está faltando no Conselho.

Vamos iniciar urna carnpanha séria, dura e decidida. Se for necessàrio,
vamos mobilizar as instituicoes universitàrias de Minas, para, nurn grande
brado, acuar a Conselho e faze-b se aliar a legalidade, porque e isso que a
educação de Minas espera. Muito obnigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários

desta Casa, imprensa, queridas amigos que ocupam as galerias da
Assernbléia, pnincipalrnente as trabalhadores da Justiça, aqui estarnos para
dizer que, ontern, fomos a cidade de Uberaba para acampanhar a marcha da
Força Sindical, que está indo de São Paulo a Brasilia, a pé, corn a objetivo de
sensibilizar a Governo Federal e a Congresso Nacional para atender a duas
reivindicacoes.

A primeira e a recebimenta de urna correção do FGTS que Ihes e devida ha
dez anos, desde a Governo Colbor. Cerca de 200 trababhadores participarn
dessa marcha. Là estivernos, representantes que somos do povo, para
rnanifestar nossa solidariedade a luta travada pelos trabalhadares. Coma eles
tern dificuldade de chegar aa Congresso, cabe a nôs, Deputados Estaduais,
representà-los. Em nosso pronunciamento, em Uberaba, dizemas que Minas
Genais não sO abria suas estnadas para que caminhassem em sua marcha
civica, mas também as braços e a coraçãa pana que conseguissern a pleito e
a melhonia do salànio minima para a faixa de R$180,00, ja que, par definição,
o menor salànio, desde a sua cniação, devenia sen de US$100,00. 0 salánio
minima de R$150,00 mais parece um abono, e ficamos sern saber coma a
trabalhador brasileiro sobrevive corn esse rnontante. Virnas, corn alegria,
encabecando a comitiva, a Deputado Federal AntOnio Medeiras, urn dos
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fundadores da Forca Sindical, que estava muito bern representada por
várãos sindicalistas das cidades mineiras; s'u Presidente, Edvaldo, que tao
bern dirige a Força Sindical em Belo Hoiizonte; urn de seus grandes
administradores, Eugenio; 0 Ronaldão e outros. Havia mais de 40 pessoas do
nosso Estado, recebendo a comitiva. E preciso estarmos junto aos
trabaihadores em suas reivindicaçoes para que o Congresso as aprove e o
Presidente sancione o aurnento do salãrio minimo.

0 segundo motivo que me traz aqui é a Associação Comercial de Minas, a
qua! desejo cumprirnentar palo grande trabalho de valorizaçào da classe
cornerciária do nosso Estado, a qua! vinha caindo em descrédito. Ha dois
anos, sob a Presidência do Dr. Arthur Lopes Filho, ela novarnente se torna
pujante, ganhando credibilidade e assurnindo urn papel de destaque no Pals.
A Associação Cornercial de Minas promoveu, nos dias 5, 6 e 7 deste rnês,
urn congresso brasileiro e urn congresso das associacOes mineiras, trazendo
importantes debatedores que expuseram assuntos de interesse para a
atualizaçäo e qualificação da classe cornerciária do Estado, tendo sido a
participação considerável. Querernos, portanto, parabenizar a Associação,
através de seus Diretores e de seu Presidente, pelo trabaiho que vém
realizando. Ternos sernpre participado de seus debates, como, recentemente,
o relativo a aviacão e a telefonia do Estado, e tantos outros, junto corn
dirigentes de entidades importantes do Pals. Quero, neste momento,
rejubilar-me e congratular-me corn a Associaçao Comercial de Minas Gerais,
na pessoa de seus dirigentes e, principalmente, de seu Presidente, o Dr.
Arthur Lopes Filho, que, segundo o desejo de todos os outros dirigentes e
associados, deve permanecer na Presidéncia por mais dois anos. Parabéns
ao Dr. Arthur Lopes Filho e a todos os Diretores, que tern engrandecido
Minas Gerais, divulgando nosso trabaiho.

Não poderia deixar de tecer urn comentário sobre a unificação da atividade
das poilcias. Ternos que passar rapidarnente, do papel e da teoria, para a
prática. Todos os dias, falamos do assunto aqui, e, todos os dias, acontecem
novos desentendimentos; portanto, precisamos unir as duas policias, a firn de
que façarn urn trabaiho corijugado em suas atividades primordiais.
Precisarnos, o mais rápido possIvel, sensibilizar toda a classe politica,
principalrnente do Executivo, para que se busque esse caminho corn
urgencia. Na maioria das vezes, Os problemas poderiarn ser evitados, pois,
rnuitas vezes, acontecern devido a rna-interpretacão das situaçOes e devido
ao fato de as duaspolicias não estarern juntas para cumprir seu papel de dar
seguranca ao cidadão. Cada urna quer realizar urna atividade, e, muitas
vezes, a ação policial é rétardada. Depois, vém as discordâncias, que podern

.chegar ao extremo, como vimos no ültirno caso, quando tivemos a morte de
urn policial civil.

311
Nôs, Deputados - corno percebernos, ontem, neste Plenário, a

Deputada Elaine Matozinhos, os Deputados Sargento Rodrigues e Edson
Rezende -, queremos urna solução. Devernos deixar Os discursos e partir
para a acão da unificacao das atividades, no que for possivel. Caso contrãrio,
não chegaremos a urn born terrno. Mais urna vez, demonstro a minha
indignaçao corn essa demora, pOiS Os fatos negativos e prejudiciais
continuarn acontecendo.

0 Deputado Dalrno Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
agradeco sua consideração. Sobre as reflexöes feitas por V. Exa., teçerei
dois cornentãrios. 0 prirneiro e relacionado a Associação Cornercial do
Estado de Minas Gerais, a qua! parabenizarnos pelo seu centenãrio. A
Associaçao rnais antiga de Minas é a da cidade de Juiz de Fora. Participei,
na segunda-feira, da abertura desse encontro, representando a Assernbléia
Legislativa. Nosso Governador dernonstrou sua preocupacão para corn a
industrializacão, os ernpregos e, principalmente, para corn a geração de
divisas para o Estado.

E born que o povo mineiro tenha conhecimento - e V. Exa. concordou corn
a nossa proposição - de que ja esté aprovada, aguardando decisão do
Colegio de Lideres quanto a data, a realizaçao de uma reunião especial em
comemoração ao centenãrio da Associacão Cornercial de Minas Gerais,
nurna justa hornenagern do povo mineiro a todos aqueles que trabalhararn e
estão trabalhando em prol do desenvolvimento do nosso Estado.

Deputado Doutor Viana, sua segunda reflexão e extrernamente delicada.
Ternos dois pólos, que são as Poilcias Civil e Militar. Entre esses dois polos
està o cidadão, está a vida do povo desta terra. Ternos acornpanhado a séria
preocupação do nosso Governador Itamar Franco, que, desde sãbado, tern
se reunido constantemente corn o Secretário da Seguranca PUblica, corn
toda a cüpula da Poilcia Militar, buscando alternativas e desdobrarnentos
para resgatar a tranqUilidade rnineira. Louvo a atitude do Governador, que
tern sido urn condutor para que haja serenidade nas duas policias. Não
devernos falar em duas policias, rnas no policiamento, na protecão do povo
mineiro. Acredito que terernos em breve a tranqUilidade em nosso ar, a
tranquilidade da familia mineira. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro
Deputado Doutor Viana, parabenizarnos V. Exa. por suas palavras,
especialmente no que diz respeito a segurança püblica. Sinto-me gratificado,
porque ja percebemos o espirito de entendimento dos parlarnentares quanto
a necessidade de se promover essa integração. Ressalto, mais urna vez, que
essa integração interessa a duas situaçOes especificas, claras e objetivas.

0 Deputado Doutor Viana* - Eram essas as nossas reflexöes, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
OSr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, sinto-nie a vontade aqui

no Plenãrio. Como neste momento nâo abordarei o outro assunto que me
trouxe a tribuna, concluirei meu raciocinio no que diz respeito a segurança
pUblica.

Recentemente o povo de Minas Gerais viu a assassinato do trocador do
Onibus da linha Nacional, cometido por trés menores de 9, 11 e 16 anos. Mais
uma vez a seguranca püblica do nosso Estado está sendo cobrada. Eu diria,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que realmente nosso Governador tern
demonstrado coragem para meihorar a nossa segurança pUblica. lniciou essa
meihoria pelo lugar certo, ou seja, pela questao salarial. Estamos avançando,
mas ainda ficaria rneio intranquilo se a Governador não tomasse a decisäo de
realmente colocar urn fim nessas questOes de vaidades pessoais das cUpulas
das duas policias - quer seja pelo Secretãrio da Segurança PUblica, quer seja
pelo Comandante-Geral da Policia Militar. E a vida do povo mineiro que estã
em jogo, não a questao das vaidades.- Venho a esta tribuna pedir
encarecidarnente: Governador, deixe de lado as vaidades pessoais e ate
mesmo as questoes culturais. Entendo que a Governador as vezes pensa
que a questao da Policia Militar é uma coisa ernblemática. Emblemático para
este Deputado que passou 15 anos nas ruas conibatendo o crime é ver a
populacao clamar par segurança püblica, e nôs, que estamos na linha de
execução, não termos dispositivos mais eficientes para combater a
criminalidade. Hoje temos a certeza absoluta de que a segurança pUblica, no
interior do Estado, está entregue as Prefeituras. A seguranca püblica estã
sendo municipalizada de uma forma indevida. Por qué? Na medida em que o
Prefeito paga as contas de água e de )uz do destacamenta, doa viaturas,
gasolina, corn certeza estamos perdendo nossa autonomia. Na hora em que
a Prefeito solicita a policia, certamente esta terã que tel bons olhos para as
questoes voltadas para 0 lado que o Prefeito defende. A independéncia
logistica por parte das Policias Civil e Militar tern que ser levada a sério
também pelo nossa Governador. Necessitamos muito de promover a
integracão do apareiho palicial. Sou autor do Projeto de Lei n° i .285, que ja
tern o parécer favorável do Cotegio de Lideres desta Casa, em que nOs, de
uma vez por todas, colocamos as duas policias corn acesso comum as
informacöes, aôs arqLiivos criminais. Hoje essas informaçoes são acessadas
apenas pela PolIcià Civil, que não estã nas ruas 24 horas por dia,
fiscalizando, fazendo "blitz", operaçao desarmarnento, que é funçao da
PolIçia Militar. Precisamos que, além dessas reuniöes que a Governo tern
feito corn o Comando da Policia Militar e da Policia Civil, que ele realmente
seja taxativo, determinando aos dois Comandos que tracem, de uma vez par
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todas, normas de planejamento de prevenção e combate ao crime. Que
não estejam na mesma mesa somente quando ocorrer algum caso, somente
quando a populaçao estiver gritando por segurança püblica, porque em
determinada epoca urn tipo de crime está acontecendo corn mais freqUencia,
mas sim diuturnamente. Que possa haver urn contato frequente entre
policiais civis e militares, e que possamos, de uma vez par todas, ter uma
academia de policia ünica, uma central de polIcia Unica, corn urna integracao
real entre as Policias. Na condição de cidadão mineiro, fico pensando no que
ternos que pagar par essas picuinhas, par essa falta de habilidade, poressa
falta de vontade politica dos Comandos das duas instituiçoes. Entendemos
que a Governador precisa ter pulso forte para sanar essas vaidades
pessoais, essas distorçOes e acabar corn aquilo que chamarnos de disputa
que não leva a lugar nenhum.

Ontern, a Deputada Elaine Matozinhos disse aqul que a Policia Militar não
tern de fazer investigaçao. Concordo plenamente, mas a Policia Civil tambérn
não tern de fazer ronda ostensiva, porque, se a policial coloca um colete e sai
numa viatura onde estã escrito "Policia Civil", não tern condiçoes de fazer
investigacao corn urna policia mais que ostensiva. Então, tudo deveria ser
colocado as claras para o Governador. Deveriam levar isso para o
Governador, corn coragem, mas corn coragern para rnudar.

Fui questionado ontem, porque não rebati, em name dos companheiras da
PolIcia Militar, as crIticas que a Deputada Elaine Matozinhas fez a instituiçao.
Eu disse que estamas aqui fomentando essa questao e essa disputa, rnas
que a Secretário da Seguranca PUblica, Maura Lopes, e a Cel. Mauro Lucia
deveriam ter coragem. As entidades de classe dizern que a Cel. Mauro LUcia
passa, porque o cargo dele vai estar sendo ocupado ate a final do mandata
do Governador, e a instituiçãa fica. Então, voltarnos a entender que falta mais
interesse de quem esté chefianda a palicia, para essa efetiva contribuição na
integração, no carnbate ao crime. Temos, de fato, uma minoria nessa
questão da segurança publica.

o Deputado Doutor Viana falou que devemos deixar de fazer discursos,
mas fol gracas a diversas vezes eu ter ocupado a tribuna da Casa que as
parlamentares passararn a se sensibilizar, que os parlamentares viram que
não adianta a Cornando da Pal icia Militar ter essa resisténcia, o Secretãrio da
Seguranca PUblica ter essa resisténcia, porque o bern rnaior que temos de
proteger - como dizern os grandes juristas - é a vida, que não estã senda
protegida pelo Estada. Temos exemplo dissa nos jornais de hoje, coma foi
dito aqui: esse latrocInio praticado par trés menares. E o que nos assustou
rnais ainda e que urn deles tern 9 e o outro, 11 anos. Devemos deixar de
fazer discurso e partir para a pratica. Mas precisamas muito da vontade do
Governador ltarnar Franca, precisamas rnuito da vantade do Secretãrio da
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Segurança PUblica, precisarnos muito da vontade do Comando da Policia
Militar. Precisamos parar corn as resistências, precisamos votar a Proposta
de Ernenda a Constituicão n o 33, que trata da coordenaçao Unica, e os
projetos que estão aqui tramitando.

0 que este Deputado gostaria de deixar claro é que temos urn
compromisso real corn a seguranca pUblica do nosso Estado, porque fomos
para a lcnha de frente e sentimos na pete quando urn cidadão chegava ate
nôs e falava: 'live a minha fitha estuprada, senhor policial, preciso que ponha
essa pessoa na cadeia; o meu fitho foi morto, o meu fiiho foi aticiado por urn
traficante". Sentimos isso de perto, mas quem está nos gabinetes, as vezes
corn ventilador, corn ar condicionado, corn cafezinho, distante da realidade,
do sofrimento da popuiaçao, não sente isso na pete. Esses poiiciais que
estão na linha de execução, ôs Carcereiros, Os Detetives, os Peritos, os
Delegados ate o nivet I, Os Soidados, Cabos, Sargentos, Subtenentes,
Tenentes, Capitães, estes, sirn, precisam mais que nunca se darem as mãos.
Não adianta criarrnos conseiho cornunitãrio de segurança püblica, conseiho
municipal de segurança pUblica no interior, porque a popuiaçao diz para o
Delegado do interior, para o Comandante do destacamento: "Vocês estão
pedindo que a populacao se aproxime para que façamos uma segurança
pubiica mais participativa, rnais prôxima do cidadão, rnas gostaria de saber
qual e o planejarnento que vocés, poiicia, tern traçado conjuntamente para o
povo deste municipio, para o povo deste Estado". E quai e o pianejamento?
Não existe. Näo temos, em nenhurn dos 853 municIpios, as Policias Civil e
Militar sentadas a mesma mesa, mostrando para a sociedade - não para este
parlamento, não para o Governador itamar Franco, mas para a sociedade:
"Temos no municipio X urn piano de prevenção e combate ao crime. Aqui,
quando acontece urn assaito, a PolIcia Civil age desta maneira, a Poitcia
Militar age desta outra maneira. Temos o entendirnento diuturno das açOes e
operaçöes policiais". Concordo corn o Deputado Doutor Viana que temos de
deixar de apenas fazer discursos.

Enquanto parlamentar, ternos urn dever. Aqui estarnos tentando dar nossa
contribuição a segurança de Minas Gerais, urn dos comprornissos que
àssurnimos durante a carnpanha. Estarnos legislando. Ha cerca de cinco
projetos de minha autoria trarnitando nesta Casa, visando ao
aperfeiçoamento, a melhoria das condiçOes de trabaiho dos servidores da
seguranca pUbtica. Então, é necessário, sirn, que deixemos o discurso de
ado, mas infelizrnente, quer queirarn, quer não, dependemos da vontade do
Poder Executivo para executar essas açOes. 	 -

Fui criticado, ha poucos dias, por urn articutista do jornat "Hoje em Dia", que
disseque,asvezes, eu tançava aiguns desafios. Desafio, sim, o Comando da
Policia Miiitar e o Secretário da Segurança Püblica a rnostrar para a
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sociedade qual é o pianejamento de prevenção e combate ao crime que
tern. Como nunca houve vontade por parte das cuputas das duas Poilcias de,
realmente, assentarem-se a rnesrna mesa para discutir poiicia e segurança
pübiica de urna forma conjunta, tarnbérn nao ha esse planejarnento.

Essa é a questao, é a chave do problema que envolve Os apareihos
poiiciais. Sabernos que precisarnos reformutar o sistema penitenciário,
reformar o Judiciário, reforrnar o COdigo Penal, que são de fundamental
irnportancia para a seguranca pUblica. Mas não podemos admitir, não
enquanto Deputado, mas enquanto cidadão, que as duas Policias não se
sentern a mesrna mesa; que Os policiais da Furtos e Roubos, da Divisão de
Tóxicos, da Falsificação nao vão conversar corn os poticlais dos batalhöes.

Será necessario ainda, quando aprovarrnos a Proposta de Ernenda a
Constituição n o 33, que subordina as duas Policias a coordenaçao (mica do
Secretário da Seguranca PUblica, que se determine a base territorial da
atuaçäo de urna delegacia e de uma cornpanhia de poiIcia ou urn batalhão.
Comeca por al a integraçao. Saber, por exemplo, que a Seccional Sul deste
1 0 Distrito, que cobre a região Sul de Belo Horizonte, vai ter uma base
territorial de atuação coincidente corn a do 22° Batalhão, que se situa no
Bairro Santa LUcia, seria urn born corneço. Mas quem disse que isso é
questionado? Quem disse que isso e colocado na mesa para discussão? Não
h interesse.

Corn isso, o prejuizo e da popuiação, nurn primeiro momento. E, num
segundo, o prejuizo é dos poiiciais que estao na linha de execução, porque
estão sendo rnortos no confronto. Estarnos perdendo para o crime, que estã
cada vez mais se organizando. 0 tráfico vern crescendo, e aqui falo também
na condição de mernbro da CP do Narcotrafico, que tern, hoje, urn raio X
cornpleto dessa situação. Mesmo assirn, as duas Poiicias continuarn se
dando ao tuxo de não se sentar a rnesma mesa.

Precisamos e de quem comanda. Não e o Governador quem vai fazer isso,
rnas quem esta na linha de gerenciarnento e no nIvel estrategico. E,
infeIizrnente, persiste essa resisténcia. Vamos ver a Policia Militar
ernbtemãtica fazendo isso? A Policia Civil e complicada para isso? Ou vamos
observar a necessidade da população rnineira, cuja falta de segurança tern
sempre crescido?

Quando vocês vêem uma operação conjunta, e porque está acontecendo
urn determinado tipo de crime. Mas nao se iiudam: sso é so momentneo.
Passado aqueie clamor pUblico, passada a divuigação da irnprensa, acabou-
Se, não existe rnais operação conjunta, porque as duas Policias não se
sentam a mesma mesa, não fazem planejarnento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pUblico que nos visita, e
esse o cerne da questao, é essa a discussão que precisarnos ter, no
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Plenário, cada vez mais amadurecida, fazendo corn que Os Comaridos da
Policia Civil e da Policia Militar apresentern a sociedade urn planejamento
real, que atenda as necessidades de segurarica pUblica em nosso Estado.
São essas as nossas consideracöes, Sr. Presidente. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandào.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, imprensa, pessoas que estão nas galerias, na luta por seus
direitos e porjustiça, a que me faz estar na tribuna, na tarde de hoje, e relatar
a situaçãO em que se encontra a prisao onde estão as pessoas que foram
conderiadas por tráfico ou consumo de drogas.

Não questiono o motivo, mas sim o fato de, em 26m 2, haver 40 pessoas.
Ha urn colchão para cada 2,5 presos, que hoje fazem turno para dormir. As
necessidades fisiologicas são feitas em marmitas e em garrafas de plástico.
Là dentro, ha aidéticos que não estão recebendo urn tratamento adequado.
Vimos tuberculosos em estado grave, sem tratamerito e sem a menor
dignidade, junto corn outras pessoas. Não posso acreditar.

Mais do que nunca, a Assembléla precisa fazer coro corn a campanha que
V. Exa. comecou, pela discussão da seguranca. Em resposta a imprensa, a
Rede Globo e ao SBT, que também estiveram la, assumi que e preciso que
as Poderes tirem as mascaras e assumam a responsabilidade pela solução
do problema da seguranca e da dignidade. Temos instrurnentos para a
solução desse problema. Assim corno a Poder Executivo, o Legislativo tern
instrumentos para a soluçào e está colocando sua cara, buscando
alternativas e buscando conversar. 0 Tribunal de Justiça precisa repensar a
seu papel e abrir urna discussão rnaior corn as pessoas que detérn a destino
das politicas pUblicas do nasso Estado sobre a que estamas fazendo corn as
pessoas.

0 cidadão entra all coma urn marginal, rnas sal corno urn reprodutor da
marginalidade. Tenho certeza de que, se estivesse all dentro, sairia muito
pior do que a inaioria dos que dali saem, porque não ha dignidade nern
respeito. Não terernos respeito sequer pela sociedade, porque não
conseguimos vislumbrar a forrna indigna, injusta e cruel corn que as pessoas
estão sendo àli tratadas. Ouvi dizer, e pelo pouco que pude discutir corn os
profissionais que estão all, as Detetives e Delegados, que muitos daqueles
pFesos poderiam estar curnprindo penas alternativas, trabalhando corn a
sociedade. Muitos deles disseram que querem curnprir pena, mas querern
dignidàde para que se reabilitern, possam acreditar na sociedade. Muitos
deles estào all porque não tiveram ernprego e precisararn encontrar uma
alternativa para dar comida aos filhos e as esposas. Dizem que não são
marginai do &irne, mas de urna sociedade. Eles nos pedern pelo amor de
Deus, e, diante disso, não é possivel que estePoder.se ôale.
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Pensando nisso, Sr. Presidente, acreditando nessa campanha que ja

vinha sendo desenvolvida e corn as estudos feitos pela Comissão de Direitos
Humanos, sob a direcão do nosso amigo e companheiro Deputado João
Leite, corn a Fundaçao João Pinheiro, constatamos que, corn
R$32.000.000,00, seriam resolvidos todos os problemas de transferéncia
desses presos para a sistema penitenciario, a que traria de volta sua
dignidade.

Será que esse dinheiro e tanto para nosso Estado? Varnos fazer urna
praposicaa do que issa poderia ter representado. A propria Assembléia criou,
para a Executivo, a projeto da taxa de segurança, que faz corn que entrem,
nos cofres do Estado, em media, de R$7.000.000,00 a R$8.000.000,00 par
més. Se houvesse apção, ern quatro rneses, teriamos resolvido esse
problema. Hoje ha uma discussão sabre a sistema penitenciãrio não fazer
parte da seguranca pUblica. Que tipo de segurança a sociedade quer? Qual é
o conceito de segurança? Será que a sistema penitenciário não faz parte?
Serà que a sociedade näo merece segurança, a direito de não ter a
reprodução de rnarginais? Será que Minas Gerais pade aceitar 85% de taxa
de reincidência de crime? E as pessaas que estão all? São pessoas ou
anirnais da pior qualidade possivel? Não são, rnuitos deles são vitirnas do
sisterna, da falta de distribuição de renda no Pals e da injustica que ha nisso.

Estou apresentando urn projeto para rnodificar a lel que criou a taxa de
segurança. Varnos vincular, pelo menos, 50% dessa receita a Secretaria da
Justiça, que està fazendo urn belIssirno trabalho de recuperação, de
reinserção de jovens na sociedade. So que haje a que ela faz e quase urn
piano pilato, em parceria corn a SEBRAE, corn a Palàcio da Artes e urna
artista plastica de Montes Claras, cam a Projeto Gente Não E Sucata,
buscando-se resgatar a cidadania. Mas, sern a dinheiro, esse projeto não
podera reproduzir e ter a alcance que precisa.

Precisarnos, tambérn, destinar parte desses recursos a Policia Militar, que
estã sucateada, cujos rnernbras precisam ter direita a treinamento, a
adaptacao a nova ordern dos direitos hurnanos que a mundo discute, porque
são universals e tern que se sobrepor a qualquer cultura e a qualquer
mornento no nosso Pals ou em qualquer autro do planeta.

Precisamos, sirn, e buscarnos ontem a parceria da irnprensa, por meio da
TV Assembléia e da nossa Cornissão. Pedirnos, tarnbém, a sociedade que
faca a gentileza de começar a visitar e conhecer uma realidade, porque
muitos falarn que a Cornissão de Direitos Humanos desta Casa é para
defender bandidos, e estão errados. Esta não é a fundamentaçao nern a
rnotivo da existéncia da Camissão. Ela existe para defender a vida, e a vida
de todos. Nenhum de nós e melhor do que a outra. Não devernos nOs, que
estamos nessa Cornissão, nesse trabalho e nessa tarefa.de  representar a
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povo, que quer urna sociedade mais justa e correta, partir para 0 $
preconceito e a discriminação.

Espero que a Assernbléia Legislativa continue corn mais rigor e que esse
trabaiho que V. Exa. vem desenvolvendo na Casa tenha a adesão dos 77
Deputados; comprometidos nao so corn Belo Horizonte, rnas também corn
todo o Estado e qualquer cidadão das nossas Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sern revisão da oradora.
Questão de Ordern

o Deputado Márcio Cunha- Sr. Presidente, na verdade, eu tinha ate me
inscrito para falar da tribuna, mas para tratar do assunto que gostaria de levar
a consideração dos. Srs. Deputados e pertinente que use a palavra pela
ordern.

Gostaria de fazer urn apelo, e para conhecimento de alguns, exatarnente
no dia de ontem e corn esforço desta Casa, do Tribunal de Justiça, enfirn, de
todos os que concorreram para que pudéssemos acertar conjuntarnente corn
O Ministérlo PUbilco, o Tribunal e esta Assembléia Legisiativa sobre 0
aurnento dos servidores, conseguimbs chegar a urn acordo. Apesar das
dificuidades, foi o acordo possIvel.

Aprovamos ontern Os Ultirnos projetos - são trés projetos, e houve urn
esforço para que Os trés caminhassem juntos -, que estão hoje na nossa
pauta e aptos para serem votados. Na rnanhã de hoje, abrirnos a reunião da
Comissão de Fiscaiizaçao Financeira e prorrogamos seu prazo. Abrirnos
novamnte a reunião as l4h45rnin e a prorrogamos ate as l7h45min. Faco
urn aielb a V. Exa., Sr. Presidente, e aos Lideres da Casa, para que entrem
em entendimento e voternos ainda hoje esses trés projetos. Já convocarnos
urna reunião para as 20 horas de hoje. Caso aprovemos Os projetos agora a
tarde, poderernos aprová-los a noite e, amanhã, eles poderiarn ser votados
em 2°turno e na Comissão de Redação Final. Faço esse apeio a todos Os
Deputados e Lideres de bancada, para que possamos aprovar os trés
projetos.

Gostaria, aindà, de dar uma satisfaçao. 0 Projeto n° 846 do Tribunal de
Contàs esteve em nossa Comissäo por urn tempo. Conversei corn urna
cornissão de funcionários e corn o próprio Presidente daqueie Tribunal e Ihes
faiei sobre a nbiá Lel de Responsabilidade Fiscal. Quando o projeto veio
para ësta Casa, aLei de Responsabilidade Fiscal ainda näo estava em vigor,
é,5ortanto, o prOprio Tribunal, nesse percurso, teve de se adequar a ela. 0
Tribunal, hoje, tern condiçoes de prornover as mudanças que sugeri. 0
pOprio Presidente do Tribunal de Contas enviou oficio a esta Casa dizendo
èstarern reairnentè garantidos Os recursos.

Estamos tambérn aptos a votar; érn 2° turno, o Projeto de Lei n° 846/2000.
Tanto foi essa a nossa intenção qüe, na manhã de ontern, irlamos aprovar
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esse projeto na Comissão. Mas não houve "quorum", porque
esperãvamos a presença do Secretário, ficando para a parte da tarde a
aprovacão do projeto. Houve urna solicitação do Deputado AntOnio Andrade,
da nossa bancada, para que o projeto viesse a Plenário. 0 projeto estã em
Pienário. V. Exa. pode nomear urn relator. 0 relatOrio já está pronto.
Poderlamos, inclusive, por sugestao de V. Exa, conversar corn aiguns
Deputados para mostrar-thes o relatOrio, a fim de possam, de piano,
apresentar o seu reiatOrio, e esse projeto tarnbém possa ser aprovado hoje.

Mas tudo isso depende, obviarnente, do nosso esforço. Fazemos urn apelo
aos companheiros para a aprovação dos projetos. A Presidéncia está se
empenhando muito nesse processo. Se Os projetos estão aptos a ser
aprovados, que concluamos essa votação.

Gostaria também de adiantar, Sr. Presidente, que estarei, no dia de hoje,
representando esta Casa como Conseiheiro da UNALE numa reunião fora do
Estado. Não estarei, portanto, na reunião da Comissão de Fiscaiização
Financeira. Mas jã combinei corn o supiente da Comissâo e corn o Deputado
Mauro Lobo, que presidirã a Comissão. Portanto, não havera prejuizo algurn
para a continuidade de votaçao desses projetos.

Deixo aqui o meu apeio a V. Exa., Sr. Presidente, e aos Lideres desta
Casa. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçOes
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidéncia passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as cornunicaçOes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscricOes para o Grande Expediente da proxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Pienário que fez retirar da pauta da reunião o

parecer do Grupo Pariarnentar Constituido para Conhecer das SoiicitaçOes
de Acesso a Documentos Sigilosos, apreciado na reunião extraordinãria
realizada ontem, a noite, bern como a Proposta de Emenda a Constituiçao n°
28/99 e os Projetos de Lei n°s 451 e 774/99 e 801/2000, que receberarn
emendas na referida reunião e foram devolvidos as comissOes; fez retirar,
ainda, o parecer sobre a indicação do Sr. Fausto Ferrer Frôes para
Superintendente da FHEMIG e o veto a Proposicão de Lei n° 14.578,
apreciados na reunião extraordinâria realizada hoje, pela manhé.

DECISAO NORMATIVA DA PRESlDNCIA N° 8
Aplicabilidade do art. 173 do Regimento Interno.
A Assembiéia Legisiativa, em setembro, defiagrou urn processo de
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consolidação da legislacão estadual ao instituir Grupo de Trabalho para
Consolidar e Sistematizar a Legislacäo do Estado. Tal esforco reflete a
preocupação dos corpos politico e técnico deste parlamento corn a qualidade
da produção legislativa, cuja satisfacäo remete a garantia de consisténcia,
seguranca juridica, econornia e eficácia na elaboraçao e aplicação das leis.
Desse processo resultarão textos legais permanentemente consolidados,
reunidos em codigos ou coletâneas que sisternatizern matérias conexas ou
afins, cuja modificaçäo se realizará, apenas, quando indispensável, afetando
o minima possivel a estrutura original, a numeração e as remissOes internas
e externas, de modo a facilitar a consulta e a compreensao do ordenamento
jurIdico estadual.

No mesnio sentido tern caminhado 0 Governo Federal, que estabeleceu
normas para a elaboração, a redacão, a alteraçao e a consolidaçao dos
textos legais, par rneio da Lei Complementar n° 95, de 26/2/98, a qual dispöe
"que a mesrno ässunto não poderã ser disciplinado por mais de uma lei,
exceto quando a subsequente se destine a complernentar a lei considerada
básica, vinculando-se a esta par rernissão expressa".

Coerente corn esse esforço de consolidação e tendo em vista a boa técnica
legislativa e a econornia processual, a Presidência, no uso das atribuiçoes
que he confere a Regirnento Interno desta Casa, em seus arts. 82, inciso XV,
e 83, inciso II, decide, na aplicaçào do art. 173 do Regirnento Interno, deixar
de receber praposicão que trate do mesmo objeto de outra em tramitaçao,
quando, em razão do vmncula de pertinéncia, afinidade ou conexão, seja
apropriadâ a sisternatização da matéria em texto Unico.

Mesa da Assernbleia; 8 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas

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

membros do Colegio de Llderes, deliberam seja convocada reunião especial
para a dia 13/11/2000, conforme requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva e outros, deferido em Plenário, destinada a prestar hornenagem a Dom
João Rezende Costa por ocasiäo de seu nonagesirno aniversário.

Sala das Reuniöes, 8 de novembro de 2000.
Ailton Vilela, Vice-Lider do PSDB - Marcelo Gonçalves, Lider do PDT -

Sebastião Navarro Vieira, Lide dO PFL - va José, Lider do PT - Chico
Rafael, Lider do PSB - Luiz Fernando Faria, Lider do PPB - Mãrcio
•Kangussu, Lider do PPS - Carlos Pimenta, Lider da Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina a seu cumprimento.
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Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

Designação de CornissOes
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissäo Especial para

Ernitir Parecer sabre a Proposta de Emenda a Constituicao n° 44/2000, do
Gavernador do Estado, que dá nova redaçao ao art. 239 da Constituição do
Estado. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Eduardo Brandao; suplente -
Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo - Deputado Miguel Martini;
suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputada Bené
Guedes; suplente - Deputado Alencar da Silveira Junior; pelo PFL: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PTB: efetivo -
Deputado Cristiano Canédo; suplente - Deputado Ambrosia Pinto. Designo. A
Area de Apoio as ComissOes.

Leitura de CamunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente da ciência ao Plenária da cornunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Dirnas Rodrigues - informando sua
ausência do Pals no periodo de 10 a 19/11/2000, em viagem oficial (Ciente.
Publique-se. A Area de Apoio as CamissOes.).

Despacho de Req uerirnentos
- A seguir, a Sr. Presidente defere, cada urn par sua vez, nos termos do

incisa VII do art. 232, c/c a art. 140, do Regimento Interno, requerimentas dos
Deputados Durval Angelo, em que salicita seja a Projeto de Lei n° 926/2000
encaminhado a carnissaa seguinte a que foi distribuldo, uma vez que a
Comissâo de Direitos Humanos perdeu a prazo para emitir seu parecer; e
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja a Projeto de Lei n° 1.191/2000
encaminhado a comissãa seguinte a que foi distribuido, uma vez que a
Comissão de Constituiçãa e Justica perdeu a prazo para emitir seu parecer; e
indefere, nos termos do incisa XIII do art. 232 do Regimenta Interno,
requerirnento do Deputada Ivo José, em que solicita a anexacão do Projeto
de Lei n° 682/99 ao Projeto de Lei Complementar n o 2/99.

Votacaa de Requerimentas
O Sr. Presidente - Requerimenta da Comissào de Assuntos Municipais,

solicitando seja enviada a Cornissão de Justica do Congresso Nacional
pedido de informaçoes acerca do Estatuto da Cidade, em tramitaçao naquela
Casa na forma do Prajeto de Lei n° 181/89. Em votaçao, a requerimento. Os
Deputados que a aprovam permanecarn coma se encantrarn. (- Pausa.)
Apravado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Pastor George, solicitando informaçOes ao
Ministro da SaUde quanta a aplicabilidade da Contribuiçao ProvisOria sabre
Movimentacaa Financeira - CPMF - desde sua implementacao. Em votaçao,
a requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adelrno Carneiro Leão, solicitando seja o
Projeto de Lei n o 943/2000 distribuIdo a Comissão de Meio Ambiente. Em
votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogerio Correia, solicitando seja o Projeto de
Lei n° 1.025/2000 distribuido a Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Luiz Menezes, solicitando se constitua uma
comissão especial para, no prazo de 60 dias, desenvolver acoes junto ao
BNDES corn vistas a Iiberaçao da verba decorrente da privatizaçäo da
Companhia Vale do Rio Doce destinada aos municipios sob influência
daquela empresa. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a matéria

destinada a 1a Ease, a Presidéncia passa 2a Fase da Ordern do Dia, corn a
discussão e a votaçao da matéria constante na pauta.

Discussão e Votaçao de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Nivaldo

Andrade, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto
de Lel n° 830/2000 seja apreciado em Ultirno lugar entre as matérias em fase
de discussão. Em votacào, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Tendo em vista a
importãncia da matéria constante na pauta, a Presidencia solicita ao Sr.
Secretãrio que proceda a chamada dos Deputados, para verificaçâo de
"quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Responderam a chamada 27

Deputados, nUmero insuficiénte para votaçao.
Questão de Ordem

O Députado Dalmo Ribeiro Silva - Como a matéria é de grande relevância
paratddos e rião podernos ter mais convocacoes, gostaria que V. Exa.,
considerando qüe são muitas as comissOes, determinasse a suspensão dos
tràbalhos, para que os Deputados se encaminhassern ao Plenário para a
apreciação do veto e, conseqUentemente, a votaão dos projetos,
principalmente o relativo aos servidores, que aguardam a participação da
Assembia.

0 Sr. Presidente - Esta Presidéncia esclarece que ja foram tomadas as
providéncias junto aos Presidentes decomissOes, que estão, neste rnomento,
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interrompendo as reuniOes, e também junto aos Lideres partidarios. 0
Presidente da Assembléia está pessoalmente fazendo isso. Procederemos,
então, a uma chamada para a recomposicão de "quorum". Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados para recornposicão
de "quorum".

O Sr. Secretãrio - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam a chamada

46 Deputados, nümero suficiente para votação.
Votacao, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 14.582,

que prorroga prazo para a concretizacao das medidas previstas no § 2° do
art. 10 da Lei n° 12.985, de 30/7/98. A Comissão Especial perdeu o prazo
para emitir parecer. 0 relator designado em Plenário, Deputado Carlos
Pimenta, opinou pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria
a votaçao pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 255, c/c o art.
261, X, do Regirnento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarao "sirn", e os que desejarem rejeitá-lo registrarao "não". A fim de
proceder a votacão pelo processo eletrOnico, a Presidência solicita aos
Deputados que ocupern seus lugares. Em votaçao.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim" 12 Deputados; votaram "não" 38

Deputados, perfazendo o total de 50 votos. Está, portanto, mantido, em turno
Unico, o Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 14.582.

Declaraçoes de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. e, Sras. Deputadas, pUblico

presente, gostaria de declarar meu voto, que foi pela derrubada desse veto,
porque não atende a população a sua manutenção, a perpetuaçao da Policia
Civil guardando presos. Não sei a quem interessa a retirada da Policia Civil
das ruas, do trabalho constitucional que deve realizar, de investigaçao, de
policia judiciãria, de ter tempo para montar urn inquerito.

Discutimos isso corn as Liderancas, a Assembléia Legislativa está
empenhada na meihoria da seguranca pUblica no Estado, mas parece que
muitos ainda teirnam em manter situacoes totalmente ultrapassadas. Não
atendem mais a populaçao, atendem a grupos. A não ser que a seguranca
püblica em Minas Gerais esteja uma beleza: não precisamos mais de efetivo
policial nas ruas, podemos permitir que a Policia Civil continue a construir
cadeias, como construiu recentemente, em Belo Horizonte, na Nova
Garneleira, como construiu em Betim, em Juiz de Fora, desviando policiais da
sua função - que e dar segurança pUblica, que e estar nas ruas -' para
guardar porta de cela. E para isso que a populaçao contribui? E para isso que
paga Os seus impostos? Para que detetives e delegados fiquem cuidando de
presos? Ou paga para a formação dos policiais, para que estejarn nas ruas,
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cuidando da popuiaçao? Interessa a quern a manutençao desse veto?
Interessa a quem que a Secretaria da Seguranca Püblica continue a construir
cadeias?

Temos urn Secretário construtor de cadeias. Ao final da gestao deste
Governo o que vai deixar a Secretãrio? Nâo proporcionei a populaçao
segurança publica, mas construi trés cadeias e quero construir muito mais".
Corn a manutencao desse veto pelo Governador, teremos uma Secretaria da
Seguranca Püblica que vai fazer histôria em Minas Gerais: construirá
cadeias, não proporcionarã segurança pUblica. Constrôi cadeia que é uma
beleza, coma a da Nova Gameleira. Ja tivemos em Minas Gerais, sO neste
ano, 700 fugas, corn apenas 30 recapturados. E vamos permanecer corn a
Policia Civil guardando presos.

Não são as Deputados que votaram pela derrubada do veto que perdem.
Quem estã derrotada, nesta tarde, no Plenário da Assembléia, é a populacão
de Minas Gerais, que está sofrenda corn os desaparecirnentos, corn os
crimes. Isso é que é defender criminoso! Essa é a verdade: retirar policia da
rua e defesa de criminosa, a contrário do qUe pretendemos. Pretendemos
que a Policia Civil seja retirada dessa incurnbência de guardar presos. Mas
quer a Governador do Estado, ao opor esse veto, que a Policia Civil se
perpetue guardando presos.

E mais: em Minas Gerais, agara, a Secretário da Segurança PUblica é
histOrico, porque parece ser rnuito mais engenheiro ou arquiteto, já que vai
construir muitas cadeias, muitas penitenciarias, eternizando, assirn, a Policia
Civil na guarda de resos. Deveria ser Diretor do DEOP, e não Secretário da
Segurança PUblica.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderiamos nos
calar neste momento. Querernos dizer que também votamos pela rejeição do
veto, porque entendemos que a Poilcia Civil não pode continual tornanda
canta de presos. Sei que e exatamente essa função que as Carcereiros e as
5oliciais civi nao cj 'ueFem mais exercer na PalIcia Civil: a de tomar conta de
presos. Portanto, nãd é justo que a Secretaria da Segurança PUblica continue
construindo presidios. Essa e uma função legal, constitucional, e dever de
ofióio da Secretaria da Justiça. Näo e a toa que a lei está transferindo a
respohsabilidade da Dutra Ladeira; anexos 1 e 2, e de outras cadeias

Ublicas para a Secretaria da Justiça. Então, não podemos permitir isso.
Não gostaria de mealongar muito, justarnente para que outros Deputados

tenharn bportunidade dé se manifestar e para que possamos votar as
matérias seguintes. No entanto, gostaria de tornar pUblico que, apesar de ser
membro do PSB, votel pela rejeiçãO do veto, porque não concordo corn que a
Sécretaria da Seguranca Püblica continue a cohstruir cadeias.

Questäo dê 0dern
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o Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, querernos

apenas declarar que votamos pela rejeição do veto. No entanto, abservamos
circunstâncias cornpletamente diferentes de votaçao. Muitos Deputados nao
conseguiram votar. Assirn, solicitaria ao ilustre Presidente que renovasse a
votaçãa e gastaria de abter uma posicão.

o Sr. Presidente - A Presidéncia torna sem efeito a votacao e vai renová-la.
Ire conceder a palavra a quem quiser fazer usa dela, mas, primeiramente, vai
esclarecer que, sendo votaçaa secreta, o Presidente tern a direito de vatar,
tentou faze-b rnas não conseguiu, assim coma vários autras Deputados.
Coma a resultado fai de 38 votos, a meu vato poderia mudar a resultado da
vataçaa. Portanta, a Presidência vai renovar a votaçãa do veto e salicita aos
Deputados que ocupern seus lugares.

QuestOes de Ordern
A Deputada Elaine Matozinhos - Gastaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

de falar sabre a gravidade da rejeição desse veto. Fizemos, haje, uma
discussão de 1 hora nesta tribuna, mostranda a momenta serb que estarnas
vivenda corn nossas delegacias e cadeias abarrotadas de presos, a que,
antem, fob camprovado pela prôpria Cornissão de Direitos Humanos.

o art. 7° é clara quando fala "em qualquer estabelecirnento penal".
Estabelecimento penal duas ou trés celas que representem urna cadeba,
dando condiçaes de a palicia continuar trabalhando, recebenda as presos. A
não-manutenção desse veto é uma responsabilidade muita grande dos
Deputadas e vai engessar a Secretaria da Segurança Püblica, que nãa terã
corno fazer nenhurna ampliação em nenhum espaco nem canstrucão de
cadeia. Então, que cada urn pegue as presas que tern, dentra das
delegacias, e eve para suas casas.

Quero, Sr. Presidente, dizer da minha decepcaa corn a pasicão pela nova
vatação. Que se buscasse, na segunda votacãa, urn espaco em que pudesse
ser votado. Quero deixar rneu protesto contra essa segunda vatação, que,
entendernos, foi legitirna. Se V. Exa. nãa teve condição de vatar, que a
fizesse na segunda votaçãa, em qualquer autra rnáquina, mas que nãa
invalidasse urna votaçao dessa natureza. Já tivemos projetos aprovados,
quando deveriarn ter sida invalidados e não a forarn, e par V. Exa., camo
aconteceu corn a questao das cooperativas. Gostaria que V. Exa. revisse
essa pasição e que, par favor, não entrasse corn nova vatação, pois ela fob
legal. Se V. Exa. nao teve coma faze-la, num primeiro momenta, que a
fizesse nurn segundo momenta.

0 Deputado Marcia Kangussu - Sr. Presidente, V. Exa. argumenta que, par
nao ter tido condiçaes de votar, anula urna votação e a faz de nova.

0 Sr. Presidente - 0 Deputado Hely TarqUinio usou a palavra e disse que
Deputados que naa conseguiram votar queriam participar do pracesso de
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votaçao.

0 Deputado Márcio Kangussu - Não acabei de formular minha indagacão.
0 Sr. Presidente - A prOpria Presidéncia tentou participar do processo de

votação e nâo pôde, porque o equipamento desta Mesa não permitlu, assim
como ouvimos Os Deputados Eduardo Brandão e Gil Pereira fazendo a
mesma colocacao. Em razão disso, de urn acordo de Lideres que foi
estabelecido e do resultado da votaçao, a Presidéncia entendeu que tinha os
elementos necessários para atender a colocaçào feita pelo Deputado Hely
TarqQinio. E disse que, excepcionalmente, iria renovar a votaçao.

0 Deputado Márcio Kangussu - Votou-se, proclamou-se o resultado e, na
fase de declaracâo de voto, parlamentares forarn ate a Mesa Diretora,
fizeram ver a V. Exa. que havia urn acordo de Lideres para votarem. Não
aconteceu isso, porque participei da reunião dos LIderes e me posicionei.
Näo havia esse acordo, ate porque os outros membros das bancadas nao
receberam comunicado. E V. Exa., me desculpe, numa atitude casuistica,
anula uma votação legitirna, quando outras jã houve aqui, da mesma forma.
Quantos outros Deputados nao conseguiram votar aqui, em outras votaçoes,
e não houve esse procedimento? Näo sei em que artigo ou em que regimento
V. Exa. está se baseando para tomar essa medida e gostaria que isso fosse
informado a este Plenário e a toda Minas Gerais.

0 Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, entendo que o
pronunciamento de V. Exa. encontra respaldo regimental. No processo
simbôlico existe o pedido de verificação. E esse mesmo pedido de
verificaçâo, por analogia, pode ser pedido também pelo sistema eletrônico.
Foi exatamente o que, na oportunidade que Ihe surgiu, solicitou o Deputado
Hely TarqQInio. Por analogia, representa pedido de verificação de voto, que o
Regimento Interno é ornisso no caso do sistema eletronico; mas 01 analogia,
V. Exa. pode perfeitamente conceder a verifiçação de voto.

0 Deputado Alencar da . Silveira Junior Sr. Presidente, vejo alguns
Deputados colocando aqui que é vergonha a atitude de V. Exa., mas acho
que oPlenãrio é soberano. V. Exa. poderá colocar a decisão do Plenário se
vamos repetir ou nâo a votacão. 0 Plenário deveria decidir e tirarã de suas
costas essa decisão. 0 Plenário é soberano. Se assirn decidir, vamos repetir
a votacão. 	 -

0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, compreendo a
grave situação que se instalou aqui. Edizer que isso ocorreu pela prirneira
vez, em hipótese nenhuma. 0 Regimento Interno já prevê essa questao e ja
ocbrreu outras vezes, qiiando ci próprio Presidente e o 2°-Secrétário da Casa
nao tiveram condiçöes de votar. Várias vezes já tivemos problemas corn o
painel eletrOnico. Então, näo é uma questão tao simples.

Concordo que hoje V. Exa. tern uma vontade soberanadosDeputados em
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relaçao a esse veto. Agora, para aqueles que dizem que é vergonhoso urn
processo formal de votaçao, Sr. Presidente, digo que vergonhosa é a
situação em que se encontram os presos nas cadeias do Estado hoje. Isso
que e vergonha, isso e que se lamenta. Agora, admiro que alguém venha
defender que Policia Civil tern de cuidar de preso. lsso e funçao da Secretaria
de Justica. E se o Governo não se impuser, não criar limites para que isso se
faça, vamos ficar adiando a dor de milhares de familias deste Estado. A
vergonha maior e o desprezo, e o abandono que se encontram os
estabelecimentos penais no Estado. Essa vergonha se sobrepöe a qualquer
questao legal, porque e uma questao ética, moral.

0 Deputado Antonio Genaro - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
esclarecesse meihor coma se vota isso al. Eu sei, porque estou cansado de
votar, mas alguns confundiram a "sim" e o "näo".

0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai renovar a votaçao, em turno ünico, do
Veto Parcial a Proposiçäo de Lei n o 14.582. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarãa "sim", e as que desejarem rejeitá-Io registrarão
"nâo". Em votacão.

- Procede-se a votaçao por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio
Pinto - Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
AntOnio Genaro - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - Hely
TarqUInio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - Joäo Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Kangussu
- Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram "não" 49
Deputados, perfazendo o total de 55 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
ünico, o Veto Parcial a Proposição de Lei n o 14.582. A promulgação.

DeclaraçOes de Voto
O Deputado Alberta Bejani - Graças a Deus se fez justica, as homens desta

Casa comecaram a pensar como gente grande, porque temos a
responsabilidade perante esses homens e mulheres que ëstão presos. E
impartante que tenhamos consciência de que a Secretaria da Segurança
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existe para cuidar do povo, e não para fazer obras. Isso estã
desagradando muito. Quem estâ dizéndo isso é o Deputado Carlos Alberto
Bejani. Assumo o que estou falando. Senhores que trabaiham na Secretaria
da Seguranca PUblica, Secretário Mauro, sairarn de suas mãos obras
emergenclais sem licitação. E fazer licitação e obrigatôriO. lnfringiu uma Iei
fazendo obras em todos os cantos do Estado, no valor de R$2.500.000,00 a
R$3.000.000,00. Portanto, esse "nao" e para a sua atitude de fazer obras
sem licitaçao. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, quero dizer da minha
tristeza. Esta Casa deveria ate esquecer esta tarde. Vimos uma votaçao,
vimos o resultado proclamado, vimos a segunda votaçäo antes da
proclamacão do resultado. Mas V. Exa aglu de forma ditatorial, lamentável.
Fui al para ver qual instrurnento esta Casa possui para que seja revista a sua
posiçao.

o Sr. Presidehte - Vou citar a V. Exa.
A Deputada Elaine Matozinhos - Por que não ocorreu isso na votaçao de

outros projetos, inclusive o das cooperativas? Fui atéV. Exa., induzida a nào
pedir verificacäo corn rneia düzia de parlamentares. E born que o povo saiba
o que ocorre aqui. V. Exa. agiu de forma ditatorial. Se não temos
instrumentos para isso, que a justiça Os tenha, porque é urna vergonha
continuar da forma que estã, e urna vergonha o que houve hoje, nesta Casa.

o Sr. Presidente - A Presidência vai responder a Deputada Elaine
Matozinhos. (-Lé:) 	 -

- A decisäo da Presidência, lida pelo Sr. Presidente, foi publicada na ediçao
do dia 19/5/1999.

O Sr. Presidente - Proferi essa decisão da Presidéncia no dia 5/5/99, em
que houve urn fato extremamente parecido corn esse. 0 resultado da
votaçao, num segundo mornento, como foi verificado, demonstrou a Minas
que houve efetivarnente urn equivoco e a nao-participação de dois
Deputados que estavarn a direita e a esquerda da Presidência,
respectivamente o Deputado Eduardo Brandão e o Deputado Gil Pererra, que
também não puderam participar do processo de votação.

o Deputado , Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, é born esclaEecermos o qué estamos votando, que veto estamos
derrubando. Talvez, pará . nôs Deputados, não seja necessãrio, mas, para o
püblico presente e para os qué nós assistem, isso e fundamental. A CPI do

istema Carcerário, de abril seternro de 1997, pres[dida pelo Deputado
Jo9 Leite, relatada pelo Deputado Ivair Nogueira, e que tinha este Deputado
como Vice-Presidente, constatou a chaga social que é a situação dos
estabelecimentos penais no Estado de Minas Gerais. E urn dos problemas
mais visiveis foi uma grande distorcão em que nove niil policiais civis, em vez
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de exercerem suas funçoes como policia judiciãria, estavarn na guarda de
85% da população carcerária do Estado. Essa Comissäo, analisando
resoluçOes internacionais e da propria ONU, que determinarn que quem
prende não deve ter a guarda do preso, analisando as condiçoes que a
Secretaria de Justiça tinha para investir de forma rnais efetiva nurn processo
de recuperação do interno do sistema carcerário e colocando isso como
responsabilidade fundamental do Estado e, por conseguinte, a mais barata,
encaminhou urn projeto de lei, que foi aprovado, o qual transferia os presos
da Secretaria da Segurança Püblica para a Secretaria de Justiça.
Posteriormente, o Governo de então solicitou a prorrogacao desse prazo, e a
Assembléia o concedeu, porque o Governo dizia que não tinha implernentado
as condiçoes necessárias para que tal transferéncia fosse feita.

0 Governo atual, novamente pede a prorrogaçào desse prazo.
Entendemos que protelar e aurnentar a agonia de tantos que estão dentro
dos estabelecimentos carcerários.

A Comissão de Direitos Humanos esteve ontem na Delegacia de
Entorpecentes, e seria importante que urn dos colegas aqui fizesse o relato
do que Ia encontraram. Estive na semana retrasada corn o conselho da
cornunidade na Delegacia de Furtos e Roubos e pude ver as condiçães
subumanas dos que Ia se encontram. Se alguern imagina o que é o Inferno,
Ia são alguns degraus abaixo. E não entendo corno a minha colega
Deputada, Delegada de Policia em exercicio, e a Secretaria da Seguranca e
Os Delegados fazem urn discurso dizendo que não querem a guarda dos
presos. Então, por que a resisténcia a esse projeto? E muito estranho. Acho
que a sociedade precisa de uma explicacao para o problema. Gostaria que a
Deputada Elaine Matozinhos observasse como foi dado o seu voto no ano
passado. Corn toda a certeza, quase a totalidade dos Deputados votou pela
renovacao da votação, uma renovaçao que não ocorreu de forma arbitrária.
Temos urna decisão da Presidência que se incorpora ao Regimento Interno
como explicitacao desse mesmo Regirnento Interno. E isso ja houve outras
vezes. Se V. Exa. pensa em rasgar o Regimento Interno, é melhor rasgar a
Constituicao, porque a lei de execucão penal é clara. Não e funçao da Policia
Civil fazer a guarda de preso. A função da Policia Civil é ser policia judiciãria.
Ou ela assume a sua funçao cu deixa de ter razão no Estado. Muito
obrigado.

O Deputado Antonio Genaro - Sr. Presidente, hoje talvez tenha sido o voto
mais gostoso que tenha dado como Deputado na Casa. Deputado Durval
Angelo, conheço aquele inferno citado por V. Exa. Apenas não concordo
quando disse que Ia é mais inferno do que o Inferno que e citado pela Biblia.
Mas é inferno.

Ha bastante tempo ja voto corn a Policia Civil. Mas não posso, de forrna
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algurna, votar a favor das condiçôes subumanas em que vivem Os presos
nas nossas cadeias. Ja estive Ia algumas vezes e fui ate as grades para ver
aquele amontoado de gente. E uma coisa horrorosa, parece ate que no
Estado e no Brasil temos pessoas que fizeram cursinho corn Hitler.

Enquanto urn parente seu ou alguern de sua familia nao vai parar Ia, não se
sensibiliza. Gosto rnuito da Deputada Elaine Matozinhos, a quern dedico
grande amizade. Mas que me desculpe, porque não posso votar por centro
de concentraçao. Quero votar para tirar essa gente dessa condiçao
subumana e confio que a Secretária de Justiça, Dra. Angela, vai fazer urn
belo trabalho. Vou me alegrar no momento em que vir que essa gente já não
está vivendo como bicho. Alias, na minha casa tern rato que vive melhor.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, não poderia deixar de me
posicionar diante do comportarnento da nossa companheira Deputada Elaine
Matozinhos. Gostaria de parabenizar v. Exa. por essa posiçao de resgate da
cidadania de muitos cidadãos mineiros e de nossa sociedade. Quem pôde
acompanhar parte do que a CPI Carcerária fez, sabe que o Deputado Durval
Angelo está a frente de uma recuperaçao e de uma restauraçäo da
responsabilidade deste Poder. 0 resultado foi claro porque tivemos 49 votos
favoráveis contra seis. Trata-se do exercicio da democracia. E a coraçao da
democracia estã nesta Casa.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria apenas de deixar
registrado que para nOs, da Oposicao, o Regimento Interno e sagrado.
Portanto, houve uma polêrnica corn relaçao a esse assunto, e queria, em
meu name pessoal, deixar esse questionarnento corn relação ao
cumprimento do Regimento Interno ou näo nesta votaçao. Não quero discutir
o resultado porque votei pela retirada desse assunto da Secretaria da
Segurança Püblica, porque acho que ali näo e lugar de fazer obras. Gostaria
que constasse em ata que nos, da Oposiçao, temos de preservar a todo o
custo a Regimento Interno, que é a Unica arma que temos na Casa. Portanto,
solicito que isso ficasse registrado em ata. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Votaçab, em 1° turno, da Proposta de Emenda
Constituiçao n° 36/2000, do Deputado Ermano Batista, que insere dispositivo
na Constituiçao do Estado de Minas Gerais, para tornar obrigatOria a
execucão da prograrnação orçarnentaria decorrente de ernendas de
parlarnentares. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta corn
a Ernenda n° 1, que apresenta. A Présidénciavai subrneter a matéria a
votaçäo pelo processo noñiinal; de conforrnidàde corn oart. 260, I, c/c art.
255, do Regimento Interno. Em votaçao, a proposta, salvo emenda. Os

' Deputados que desejarern aprbva-la registrarao "sirn", e os que desejarern
rejeitá-la registrarão "não". A Presidência dará inicio ao processo de votação
e, para isso, solicita aos Deputados queocupern seus lugares: Em votacão.
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- Procede-se a votação nominal por rneio do painel eletrônico.
- Votam 'sirn as seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antonio -

Ambrôsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro
- Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandäo -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandáo - Ermano Batista - Gil Pereira - Hely
TarquInio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Joäo Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - Jose Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes -. Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rérnolo Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiäo
Navarro Vieira.

- Votarn "não" as seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Maria José Haueisen - Rogérlo Correia.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 52 Deputados; votaram "não" 3

Deputados. Esté, portanto, aprovada a Proposta de Ernenda a Constituição
n° 36/2000, salvo ernenda. Em votaçao, a Emenda n° 1. Os Deputados que
desejarem aprová-Ia registrarao "sim", e Os que desejarem rejeitá-la
registrarao "não". Ern votaçao.

- Procede-se a votaçao nominal por meio do painel eletrOnico.
- - Votam sim" Os seguintes Deputados:
:Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberta Pinto Coelho -

Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandäo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira -
Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Ronaldo Canabrava
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

- Votam não' as seguintes Deputadas:
Dimas Rodrigues - Rogeria Correia.
0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados, votaram "nâo" 2

Deputados. Está aprovada a Ernenda n° 1. Estã, portanto, aprovada, em 10

turno,.a ropostade Emenda a Constituiçaon° 36/2000 coma Ernenda n° 1.
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A Camissão Especial.

• 	 Declaraçao de Voto
o Deputado Alberta Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta

declaração de voto, quero dizer do meu equivoco ao fazer a vot-o
eletrônica, porque tenho convencimenta de que esse dispositivo que torna
obrigatorio a acolhimento das ernendas parlamentares no orçamento
engrandece a participacão do parlamento no orçamento e vem ao encontro
do interesse das comunidades, já que Os parlamentares, alérn de legislarem
e fiscalizarem, representarn oelo mais forte entre as comunidades.

O Sr. Presidente - Votaçãa, em 2° turno, da Prapasta de Emenda a
Constituição n° 3/99, do Deputado João Paula, que dà nova redaçao ao
inciso V do art. 170 da Constituiçao Estadual. A Comissão Especial opina
pela aprovaçãa da prapasta. Em votaçãa, a prapasta. A Presidëncia vai
submeter a matéria a votacaa pelo processo nominal, de conformidade corn a
art. 160, I, c/c art. 255, do Regimenta Interno. Os Deputados que desejarem
aprova-la registrarão "sim", e as que desejarem rejeitã-la registrarão "não". A
Presidéncia solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votacao.

- Procede-se a vatacaa nominal par meio do painel eletrOnico.
- Votarn "sim" as seguintes Deputados:
Agostinha Silveira - Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alberta Pinto Caelho -

Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlas Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Radrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angela - Edson Rezende - Eduardo
Brandâo - Eduardo Hermeto - Elaine Matazinhos - Elbe Brandäa - Ermano
Batista - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jaão Paulo - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcela Gançalves - Marcia Kangussu
- Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Paula Pettersen - Paula Piau - Rémola Aloise - Rogéria Carreia - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Costa.

- Votam "näo" as seguintes Deputadas:
AmbrOsia Pinto - Cristiana Canéda - Sebastião Navarra Vieira.
O Sr. Presidente - Vataram "sim" 53 Deputados; votaram "não" 3

Deputadas, perfazenda a total de 56 votas. Está, partanta, apravada, em 2°
turno, a Propasta de Emenda a Constituição n° 3/99. A Camissão de
Redaçãa.

DeclaraçOes de Vato
O Deputado Sebastião Navarra Vieira - Sr. Presidente, pedi a palavra pela

ardem, porque a subconsciente me traiu Havia prometida ao Deputada Jaãa
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Paulo votar "sirn"; assim, pediria que V. Exa. retificasse meu vata
registrado coma "não" para "sim", acrescentando urn vota nos "sins"
anunciados pela Mesa.

O Deputada Antonio Genaro - Embora não seja a autar do prajeto,
agradeco a meus colegas. A sociedade tern alguns segmentas que precisam
ser conservados e bern tratados. As igrejas, que pregam a Evangelho, tern a
nobre funcäo de recuperar individuos e familias. A apravação desse projeto
nas deu muita alegria. Sem dUvida algurna, Deus nas abençoara par essa
atitude.

o Deputado João Paulo - Sr. Presidente, gastaria de registrar urn
agradecimento todo especial aos colegas. A causa é absolutamente justa, e
esse projeto fol apresentada ha quase dais anos. Pude contar cam a
sensibilidade e compreensão dos calegas e, partanto, estau muito feliz,
emocionado ate. Orei muito, nessa madrugada, pedindo que a prajeta fasse
aprovado, e, corn certeza, Deus ira iluminar as caminhos da vida pUblica e
particular de cada parlamentar desta Casa, retribuinda-os pelo que acabam
de fazer, eliminando essas dificuldades para a crescimenta e a pregacão do
Evangelha em toda Estado. Que Deus abençae a todos!

o Deputada Pastor George - Ressalta que, ha muito tempo, estamas
discutindo essa Proposta de Emenda a Constituição corn as Liderancas das
bancadas, corn as Deputados e corn a assessaria técnica desta Casa. Neste
momenta, foi feita a justica cam relacão a alga que vem sendo pleiteado par
tada a comunidade religiasa, nao apenas a evangelica. Esta Casa evoluiu ao
demonstrar que a liberdade de culto e urna conquista que tern de ser tornada
clara, não apenas neste Estado. Minas Gerais da urn passo irnportante para
essa canquista, ao demanstrar que essa liberdade é irnpartante para que a
Evangelho seja pregado par todas as igrejas, nãa importanda a credo
religiaso. Parabéns. Fico rnuito feliz par mais essa conquista.

0 Sr. Presidente - Votação, em turna Unico, do Projeto de Lei n°
1.084/2000, do Deputado Gil Pereira, que cria a Medaiha de Mérito Professor

: Darcy Ribeira. A Cornissão de Justiça canclui pela constitucionalidade do
prajeto. A Comissão de Educaçaa apina par sua apravaçãa. Em vataçaa. Os
Deputados que a aprovam permanecarn coma se encontram. (- Pausa.)

:	 Aprovada. A Comissãa de Redaçao.
Votaçao, em 10 turno, do Prajeta de Lei n° 607/99, do Deputado Dalrno

Ribeiro Silva, que autoriza a Estado a dar incentivos ao municipia que
' implantar a programa de aleitamenta materna. A Comissão de Justica perdeu

praza para emitir parecer. A Comissäo de SaUde opina pela aprovação do
prajeto corn as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Camissão de
Fiscalizaçao Financeira opina par sua apravaçãa corn as Emendas n°s 1 a 4,
da Comissão de SaUde. Corn a palavra, para encaminhar a vataçao, a

p.
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalma Ribeiro Silva - Gostaria que esse projeto fosse
encaminhado favoravelmente, considerando-se a sua irnportância para o
Estado. Vários artigos foram publicados, justificando a necessidade da
distribuiço do leite materno pelos municIpios. Obrigado. Tenho a certeza de
que todos votarão a favor desse projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, 0 projeto, salvo emendas. Os Deputados
que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pusa> Aprovado. Em
vatação, as Emendas n°s 1 a 4, que receberam parecer pela apravaçäa. Os
Deputados que as apravam permaneçam coma se encantram. (- Pausa.)
Apravadas. Estã, partanta, aprovado, em 10 turno, a Projeto de Lei n° 607/99
corn as Emendas ri°s 1 a 4. A Comissáo de Fiscalizaçáo Fnanceira.

Votaçãa, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 513/99.
- Vern a Mesa:

Acordo de Liderancas
A totalidade dos Lideres corn assento nesta Casa acordam em que seja

retirado da pauta das reuniOes de hoje a Projeto de Lei n° 513/99.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidência acolhe a acardo e determina a seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Discussãa, em 1° turno, do Prajeto de Lei n° 1.215/2000,

do Tribunal de Justica, que reajusta as vencimentos e as proventos dos
servidores do Fader Judiciária e dá outras providéncias. 0 projeto encontra-
se em regime de urgéncia. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucianalidade da projeta. As Cornissoes de Administraçao Püblica e de
Fiscalização Financeira opinam par sua aprovação. Em discussão, o prajeto.
Não ha aradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEt N° 1.21 5/2000

Reajusta as vencirnentos dos servidares ativas e inativos do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais e dá autras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Indice básico da tabela de escalanamento vertical de

vnciméntas dos servidores ativas e inativos do Fader Judiciärio do Estado
ficreajustado em 10% (dez par cento), a partir de 1° de dezembra de 2000,
passando a ter a valor de R$488,07 (quatracentas e aitenta e aito reais e sete
centavos).

' Art. 2° - 0 servidar ativa, a inativa e a beneficiário de pensão por marte de
ex-servidor deste Poder farãa jus a ate cinco abonos pecuniãrios retroativas
aos meses dé julha a novembro de 2000.
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§ 10 - 0 abana de que trata a "caput" terá a valor unitária

carrespandente a dez par centa 10% (dez par centa) do vencimento básico
que integra remuneraçaa do servidar, as praventos ou a estipéndia de
pensãa, conforme a casa, incidente sabre a vencimenta básico efetivamente
percebida pelo servidor au pensionista nas meses de julha a novembro de
2000.

§ 2° - lncidirãa sabre a abona de que trata a "caput" deste artiga as
cantribuiçoes de que tratam a Lei n° 13.441, de 5 de janeira de 2000, e a art.
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembra de 1986, alterado pela art. 3° da Lei
n° 13.455, de 12 de janeira de 2000.

§ 3° - 0 abana de que trata a "caput" não incidirá sabre a remuneraçaa do
décimo terceira salário, da terça constitucianal de férias, dos adicianais par
tempo de serviça au de gratificaçao, adicional au vantagem pecuniária de
qualquer natureza percebida pelo servidor au pensianista.

Art. 3°- Para atender as despesas decarrentes da execução desta lei, ficao
Fader Executiva autorizado a abrir crédito suplernentar ate a valor de
R$21.400,00 (vinte e urn milhOes quatracentas mil reais) para o Tribunal de
Justica, R$1.760.000,00 (urn milhão setecentas e sessenta mil reais) para a
Tribunal de Alcada; e R$223.000,00 (duzentos e vinte e trës mil reais) para a
Tribunal de Justiça Militar, observado 0 dispasta no § 1° do art. 43 da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 5° - Revogarn-se a dispasiçoes em contrária.
Sala das ReuniOes, 5 de navembra de 2000.
Antonio And rade
Justificação: Este substitutivo tern par finalidade promover a reajuste dos

vencimentos e proventos dos servidares do Poder Judiciária dentro das
possibilidades permitidas pela legislaçao em vigor.

O reajuste concedido passaré a vigarar somente a partir de dezembro, rnas
o servidor terá direita a urn abona referente aos meses de juiha a novembro,
como forma de atenuar a defasagern de seus vencimentas, sem reajuste ha
rnais de cinco anos.

Ademais, esse substitutiva visa conferir aas servidores do Judiciária a
mesrno tratamento dispensadas aos do Fader Executiva, reivindicado
também pelo Poder Legislativa e pelo Ministéria POblico do Estado, em
projetas que se encontram em tramitaçãa nesta Casa.

O indice de dez par centa decarre de praposta apresentada em conjunto
par representantes das ãreastécnicas do Ministério PUblico, do Tribunal de
Cantas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de
Justiça e da Assernbléia Legislativa.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Na decorrer da discussäo, foi
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apresentado ao projeto urn substitutivo do Deputado AntOnio Andrade, o
qual recebeu on° 1. Nos termos do § 2° do artigo 188 do Regimento Interno,
a Presidéncia encaminha o projeto e o substitutivo a Comissão de
Fiscalização Financeira, para parecer. A Presidéncia esclarece aos
Deputados que o substitutivo de autoria do Deputado Antonio And rade retrata
corn absoluta fidelidade o acordo que foi feito entre a Presidéncia do Tribunal
de Justica, esta Presidéncia, o Secretãrio da Fazenda e 0 Secretário do
Planejamento na noite de ontem. A Comissão de Fiscalizacao Financeira
está a postos para votar o projeto, para que possa retornar ao Plenário ainda
nesta reunião, a fim de ser votado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.223/2000, da Procuradoria-
Geral de Justiça, que reajusta o valor do indice basico de vencimento e
provento dos servidores do Ministério PUblico do Estado e dá outras
providéncias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n°s 1 e' 2, que apresenta. A Comissäo de
Administraçâo PUblica opina pela aprovacão do projeto corn as Emendas n°s
1 e 2, da Comissão de Justiça. A ComiSSão deFiscalizaçao Financeira opina
pela aprovação do projeto corn a Emenda n° i, da Comissäo de Justiça, e
corn a Emenda n° 3, que apresenta, e pela rejeiçao da Emenda n° 2, da
Comissão de Justiça. Em discussäo, o projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.223/2000

Reajusta os vencimentos dos servidores ativos e inativos do Ministério
PUblico do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 indice básico da tabela de escalonarnento vertical de

vencimentosdos servidores ativos e inativos do Ministério PUblico do Estado
de Minas Gerais fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1° de
dezeFnbro de 2000, passando a ter o valor de R$488,07 (quatrocentos e
oitenta eoitoréais e sete Oentavos).

Art 2° -'Oservidor ativo ou inativo do Ministério PUblico e o beneficiário de
pensão por morte de ex-servidor do Ministério PUblico farão jus a ate cinco
abonos pecuniàriosretroativos aos meses de julho a novembro de 2000.

§ 1°- 0 abono de ue trata o "caput" terá o valor unitário correspondente a
10% (dez por cento) do vencimento bãsico que integra a remuneração do
servidor, os proventos ou b éstipêñdio de pensão, conforme o caso, incidente
sobré o vencimento básico efetivamente percebido pelo servidor ou
pensionista nos meses de julho a novembro de 2000.

2° - lncidirão sobre o aborib de que trata o "caput" deste artigo as
contriouiçOes de que tratam a Lei n° 13.441, de 5 de janeiro de 2000, e o art.
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da Lei
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n° 13.455, de 12 de janeiro de 2000.

§ 3° - 0 abono de que trata o "caput" não incidirã sobre a remuneração do
décimo terceiro saiário, do terço constitucional de férias, dos adicionais por
tempo de serviço ou de gratificaçao e dos adicionais ou vantagens
pecuniãrias de qualquer natureza percebidas pelo servidor ou pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decorrentes da execuçao desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de
R$1.010.000,00 (urn milhão e dez mu reais), observado o disposto no art. 43,
§ 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das ReuniOes, de novembro de 2000.
AntOnio Andrade
Justificação: 0 presente substitutivo tem por finalidade promover o reajuste

dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério PUblico, dentro das
possibilidades abertas pela legislaçao em vigor.

0 reajuste concedido passará a vigorar somente a partir de dezembro, mas
o servidor terá direito a urn abono referente aos meses de juiho a novembro,
como forma de atenuar a defasagem de seus vencimentos, sem reajuste ha
mais de cinco anos.

Ademais, esse substitutivo visa conferir aos servidores do Ministério
POblico o mesmo tratamento dispensados aos do Poder Executivo,
reivindicado também pelo Tribunal de Justiça e pela Assembléia Legislativa,
em projetos que se encontram em tramitacao nesta Casa.

o mndice de 10% decorre de proposta apresentada em conjunto por
representantes das areas técnicas da Assembléia Legislativa, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justica Militar, do Tribunal de
Justica e do Ministério PUblico.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foi
apresentado ao projeto urn substitutivo do Deputado AntOnio Andrade, que
recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a
Presidéncia encaminha o projeto e o substitutivo a Comissäo de Fiscalização
Financeira para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.240/2000, da Mesa da
Assembléia, que reajusta os vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Assembléia Legislativa do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Mesa da Assembléia opina por sua
aprovação. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovaçao
corn a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
0 Deputado Alencar da Silveira Junior - Faço urn apelo ao nobre Deputado
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Rogerio Correia. Coma temos de manter a "quorum", solicito que
deixemos para fazer a deciaracao de voto após a aprovacão do projeto. Os
servidores deixaram seus afazeres e estào aqui, cansados. E a que peco a V.
Exa., neste momento.

O Sr. Presiderite - Com a palavra, a Deputado Rogeria Correa.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, serei breve. Esclareço ao

Deputado Alencar da Silveira JUnior que, como existe urn substitutivo, a
projeto, para ser votado, deve voitar a Comissão de Fiscalizacao; certamente,
nos o aprovaremos e faremos a votaçao hoje. Para isso, é necessário que
tenhamos clareza do que iremos votar. Existe urn consenso rnuito bern
"costurado" pela Mesa da Assembléia corn relacao a esse projeto e aos
projetos do Poder Judiciârio e do Ministério PUblico, que faz justiça aos
servidores, concedendo reajuste apos seis anos. E mais do que justo. Par
isso, temos a certeza de que a Assernbléia Legislativa, por unanirnidade,
aprovará esses projetos.

Ocupo a tribuna, atendendo a urn pedido que me foi feito pelos próprios
funcionários desta Assembléia Legislativa Concordararn corn todo esse
processo de concessão do abono de 10%, que será incorporado
posteriormente, corno fruto de urn acordo, tornando-se, assirn, urn reajuste.
No entanto, pediram que se estabelecesse - e acatei isso sob a forma de
emenda - urn teto salarial na Assembléia Legislativa, ou seja, que
aprovássemos esses 10% de reajuste ate a limite de quem ganha
R$12.300,00.

Para quem ganha urn salário superior a R$12.300,00, que esses 10% näo
fossem validados no reajuste. Essa situaçao me foi colocada par todas as
entidades representativas dos funcionários da Assembléia Legislativa. Nessa
fase de discussâo, naa poderia deixar de transrnitir essa solicitaçao feita
pelas próprios funcionários e fazer o pedida em name de todos eles e de
todas as entidades representativas, para que aprovemos a prajeto e a
emenda corn a etabeiecimento desse teto salarial. Muito obrigado.

* - Sem revisão do oràdor.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sãvio Souza Cruz.
O Deputado Sãvio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo a

tribuna para levantar uma discussão que acabei fazendo par rneio da
apresentação de urn substitutivo ao prajeto de reajuste especificamente do
Poder Legislativo. 	 -

Na verdade, ao longo dos anos, a servico pUbiico •veio acumulando
distorçoes salarlais- em razäo de regramentos objetivamente constituidos
para beneficiar A ou B, as famosas ernendas ou dispositivos que tern cédula
de identidade ou CPF, e por força da ação deleteria na arganizaçao dos
pianos de carreira que o processo inflacionário de tantos anos acabou
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conduzindo. 	 -

Em razão disso, apresentel urn substitutivo que busca utilizar a mesmo
irnpacto global, a mesma repercussão financeira nos cofres do Poder
Legislativo, mas utiliza esses recursos para dar reajustes mais generosos,
mais relevantes, mais representativos aos servidores que mais precisam,
especialmente aos que menos ganharn. Não e aceitável, não se pode
conviver cam uma diferença entre as maiores e os menores salários que
rondarn a Estado em tomb de indecentes e imorais 200 vezes. Não é
razoãvel que urn servidor ganhe, em urn més, aquilo que autra vai levar 18
anos para ganhar. 0 reajuste linear perpetua essas distarçoes. 0 indice
Unico faz corn que quem ganha R$500,00 passe a R$550,00; quem ganha
R$40.000, 00 passe a R$44.000,00.

Portanto, a que propomos é a utilizaçao daquilo que é a capacidade do
Tesouro de ainda aurnentar a foiha do Poder Legislativa para reduzir essas
diferencas. E a momenta é agora. Não tenhamos ilusôes. Levou-se cinca au
seis anos para se falar em reajuste. Nào podemos, em name de urn
açadamento, neste momenta, abrir mao desse principio e da possibilidade de
começar agora a corrigir essas distarçOes e enfrentar esses problemas. E
preciso ter coragem para colocar a dedo nessa ferida. Acredito que a
Assembléia Legislativa, que as Deputados tenharn essa coragem e,
sobretudo, esse campramisso corn a serviço pUblico estadual, cam a
funcionalismo desta Casa e corn a prestaçáo de serviços de qualidade,
cornpativeis corn urn sisterna de rernuneraçaa justa e que privilegie aqueles
que ganham menas. Apresentei esse substitutivo sern a pretensãa de ter
dada a essa idéia do reajuste escalonado urn formata definitivo au acabado.
O que fiz, e issa está expressa na justificativa do prajeto, foi levantar essa
discussão, que me parecia inadiãvel.

Nãa pademos mais conviver corn essas distorçoes no servico pUblica
estadual. Portanto, coma esse assunta retornaré a Casa, em 2° turno, ainda
será levada a consideraçaa dos Deputadas nas comissöes, quero apresentar,
desde ja, a minha mais absoluta canvicçaa de que não paderemas transigir
em pracessar urn reajuste escalanado, danda reajustes mais generosas a
quem ganha menas, sern que issa aumente a impacta global da faiha. E essa
a cansideração que queria fazer. Cancedo aparte ao Deputado AntOnio
Carlos Andrada.

O Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeca a aparte
concedido par V. Exa. e gostaria de dizer que compartilho cam a
preocupação, que bern apresentau, corn relaçao as distarçOes e a distancia
entre as pequenos e grandes salãrios existentes no Estado. Obviarnente,
quanda se discute reajuste, é a mornento de se tentar carrigir essas
distorçOes. Não h autra momenta a nao ser esse. Mas gostaria de avançar
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mais. Gostaria de ser mais ousado. A economia que o Tesouro vai fazer
ao nao dar aurnento para quem está acima do teto deveria ser incorporada
ao salário dos pequenos, porque a distorçao seria corrigida mais ràpido.
Como é so o Legislativo que está fazendo isso, em vez de dar 10% - como
está economizando acima dos R$12.000,00 -, dana 15%, 16%, 17%, 18%.
Entendo que esse seria o melhor caminho, o mais rápido para alcançar o
objetivo de V. Exa. e do prOprio Governo.

o Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeco o aparte. Tenho absoluta
concordãncia corn ele. Além do teto apresentado pelo Deputado Rogerio
Correia, a que ja me declaro favorável, o substitutivo que apresentei,
Deputado, ja traz essa logica. Traz, por exemplo, que o reajuste para quem
ganha ate R$1.000,00 é de 20%; so que, para fazer esse reajuste
escalonado de 20% para quem ganha R$1.000,00 e, se não me engano, de
15% para quem ganha R$2.000,00, R$2.500,00, concedemos a quem ganha
mais de R$6.000,00, nos termos do substitutivo que propusemos, urn
reajuste menor que 10%, decrescente a medida que cresce o salário. E,
abaixo de R$6.000,00, urn reajuste cresénte a rnedida que decresce o
salãrio, acima de 10%. E clara que, corn a adoçao de urn teto para incidência
dos reajustes - não havia essa previsão em rneu substitutivo -, incorporando
essa sugestao a que sou favorável, é possivel melhorar aquela tabela, corn a
rnesrna repercussão financeira. Portanto, o aparte de V. Exa. e muito
oportuno e pode servir, ainda, para que, nas comissöes, se aperfeiçoe essa
idéia do reajuste diferenciado, a ela incorporando-se urn teto e, pela adoçao
desse teto, possibilitando que essa gradacào abaixo de R$6.000,00 seja
ainda mais representativa e rnais generosa, como convérn a dignidade do
servico pUblico nesta Casa.

Gostaria de frisar que, quando estive na Secretaria de Estado de Recursos
Hurnanos e Administraçao, pude perceber que a diferença entre a menor e o
rnaior salário em Minas Gerais, no serviço pOblico, está ern tomb de
indecenteé, injustificadas, imorais 200 vezes. Quero insistir nisso. Nada
explica que urn servidor püblico possa ganhar nurn mês o que outro leva 18
anos para ganhar. Se insistirrnos na tese do reajuste linear, o que estarernos
fazerido e perpetuar uma injustica corn a qual ja nao e rnais possivel
conviver. Portanto, deixo aqui este apelo aos Deputados, em que pese a
todos os compromissos deste momenta de apreciação do orçarnento, de
reforma administrativa, de composiçöes politicas nas Prefeituras renovadas:
que, apesar de tudo' isso, encontrem nas suas agendas urn tempo suficiente
para analisar isso e dar ao funcionalismo pubhco estadual sobretudo ao
fundonalisrno do Poder Legislativo, urna chance que não e mais adiãvel de
comecar atacar as terriveis distorçOes salariais que estäo sendo
perpetuadas ho sèrvico pUblico èstaduäl. Agradeço a dompreensao de todos,

341
inclusive das galerias. E clara que se cria urn clima de expectativa, mas
esse clima, que compartilho, não pode ser motivador para que percarnos a
chance de corrigir essas distorçoes que ja ferern de morte a dignidade do
servidor pUblico estadual. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
- Vérn a Mesa:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 1.240/2000
SUBSTITUTIVO N° 1

lnstitui Parcela Remuneratôria Especial - PRE -, a titulo de abono, para Os
servidores dos quadnos de pessoal da Assernbléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os servidores ativo e inativo da Assernbléia Legislativa farã jus a

percepçao de Parcela RemuneratOria Especial - PRE -, variável e
diferenciada, devida a titulo de abono, a partir de 10 de julho de 2000.

§ 1° - 0 valor da Parcela RernuneratOria Especial - PRE - conrespondera a
sorna dos resultados da aplicacao dos indices de correçäo especificados no
Anexo I sobre as parcelas da remuneraçãa definidas no mesmo anexo.

Art. 2° - A Parcela RemuneratOria Especial - PRE - instituida pelo art. 10
desta lei fica incorporada ao vencimenta do servidor ativo au inativa da
Assembléia Legislativa, a partir de 10 de janeira de 2001, apOs o que se
extingue.

§ 1° - 0 disposto no "caput" deste artiga implicará a posicionamento do
servidor no padrãa de seu cargo, cujo valor esteja mais prOxirno da soma da
citada parcela corn a padrào ern que se encontre pasicionado, não
implicando aumento da remuneracao total percebida na data de seu
posicionamento.

§ 2 ° - Se a valor resultante da soma for superior ao do simbola do
vencimenta de seu posicionamenta, a servidor perceberã a diferença a titulo
de vantagem pessoal.

§ 30 - a posicianamento decorrente do dispasto no 'caput' nãa irnpedira a
desenvolvimento do servidor na carreira, desde que não seja ultrapassada a
Oltirno padrao do cargo par ele ocupado.

§ 40 - Caso a soma de que trata este artigo carrespanda a padrãa nao
incluido na amplitude do cargo efetivo do servidor, a incorporaçao da Parcela
Rernuneratôria Especial correspondera a diferença entre as valores da soma
e do Ultirno padrao do cargo no qual ficaré posicionado, sabre o qual será
percentualmente calculada.

Art. 3° - 0 beneficlo estabelecido pelo art. 12 da Resoluçao n° 5.115, de 29
de maio de 1992, fica reajustada em 10%.

Art. 4° - Para atender as despesas decorrentes da execução desta lei, fica
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o Poder Executivo autorizado a abrir credit0 suplementar ate a valor de
R$10.606.000,00 (dez milhães seiscentos e seis mu reais), observado a
dispsto no art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 32O, de 17 de marco de 1964.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de Su9 publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçoes em Cafltrárjo
Sala das Reuniöes, 26 de outubro de 2000.
Sávio Souza Cruz

Anexo I
(dequetrataoart. 1°da Lej de2000)

* - 0 quadro referente a este Anexo foi PUblicado na ediçao do 'Diãrio doLegislativo" de 10.11.00.
Justificaçao: Já não e novidade a enorme discrepància de remuneraçao

que, ao longo do tempo, vem se cristalizando no serviço püblico estadual. A
diferença entre a major e a menor remuneracéo no Estado chegou a incrivel
proporção de 1/200. Reduzir tais diferencas e fundamental e atende aos
principios de isanomia e eqUidade que recomendam tratar desigualmente as
desiguais. 	 -.

o reajuste que ora proponho, sem ter a rDretensao de constituir-se em
fOrmula pronta e acabada, representa cOntrt bujcao a discussäo salarial, que,
mais do que nunca, é agora absolutamente °Portuna e inadiável.

Adotada a fOrmula que praponho,' nenhum Servidor do Legislativo deixarà
de ter aumento. Contudo, todos aqueles CUja remuneração é inferior a
R$6.000,00 - a grande maiaria dos servidores da Casa - é superior aos 10%
cdnstntes na ropóta inicial, em indices crescentes para as menores
remuneraçöes.

Para viabilizar esse princIpio de conceder ' fl dices mais generosos aos que
mais necessitam, aqueles servidores Cuja remuneraçao supera as
R$6.000,00 teriam reajustes inferiores aos 10% da proposta inicial, em iridice
decrescente corn relacao ao aumento da remufleracaa como forma de não
se alterar substancialmente a impacto global do reajuste.-	

.	 SIJBSTITUTIVO No 2
Reajusta as vencimentos dos servidores ativos e inativos da Assembléia

Leg islativa do Estado de Minas Gerais e da OUtras pravidências.
A Assembléia Legislativa do Estado deMirias Gerais decreta:
Arf 1° - 0 mndice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e Inativo5 da Assembléia Leg islativa,
iñstituIda pela Resoluçao n° 5.090, de 17 de dezembro dë 1990, e alterada
pelo art. 18 da Resoluçao n° 5.134, de 10 de setembro de 1993, fica
reajustadd em 10% (dez por centa), a par-hr de 1° de dezembro de 2000,
passando a ter o valor de R$ 233,90 (duzento5 e trinta e trés reais e noventa
centavos).
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Art. 2° - 0 servidor ativo e inativo da Assembléia Legislativa e a

beneficiário de pensãa por marte de ex-servidor da Assembléia faräo jus a
ate cinco abanos pecuniãrias retroativas aos meses de julho a novembro de
2000.

§ 1° - 0 abono de que trata a "caput" terá o valor unitária correspondente a
10% (dez por centa) do vencimento básico que integra a remuneração do
servidor, as proventas au a estipéndio de pensão, conforme a caso, incidente
sabre a vencimenta bãsico efetivamente percebida pelo servidor au
pensionista nas meses de julha a novembro de 2000.

§ 2° - lncidirão sabre a abono de que trata a "caput" as contribuiçoes de
que tratam a Lei n° 13.441, deS de janeira de 2000; a art. 24 da Lei n° 9.380,
de 18 de dezembro de 1986, alterado pela art. 3° da Lel n° 13.455, de 12 de
janeira de 2000, e a art. 5° da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999,
observada a dispasto no art. 8° da Lei Complementar n° 52, de 25 de janeira
de 1999.

§ 3° - 0 abono de que trata a "caput" nao incidirâ sabre a remuneração do
décimo terceiro salária, do terço constitucional de férias, dos adicianais par
tempo de serviça ou de gratificação, adicianal ou vantagem pecuniária de
qualquer natureza percebida pelo servidar au pensianista.

Art. 3°- Para atender as despesas decarrentes da execução desta lei, fica a
Poder Executiva autorizada a abrir crédito suplementar ate a valor de
R$7.500.000 (sete milhOes e quinhentas mil reais), observado a dispasto no
art. 43, § 1°, da Lei Federal n°4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 5° - Revagam-se a dispasicOes em cantrãria.
Sala das ReuriiOes, 5 de navembra de 2000.
Antonio Andrade
Justificaçäa: 0 Substitutiva n° 2 tern par finalidade promaver a reajuste dos

vencimentos e praventos dos servidores da Assembléla Legislativa dentro
das passibilidades permitidas pela legislaçãa em vigor.

0 reajuste concedido passará a vigorar somente a partir de dezembra, mas
a servidor tera direita a urn abana referente aas rneses de juiha a novembro,
coma farma de atenuar a defasagem de seus vencimentas, sem reajuste ha
mais de cinca anas.

Ademais, este substitutivo visa conferir aos servidores do Legislativa a
mesrno tratamento dispensadas aos do Pader Executivo, reivindicado
também pelo Tribunal de Justiça e pela Ministéria PUblico do Estado em
prajetos que se encantram em tramitaçao nesta Casa.

o indice de 10% decorre de proposta apresentada em conjunta par
representantes das areas técnicas do Ministéria PUblica, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alcada, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de
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Justica e desta Assernbléia Legislativa.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentados ao projeto dois substitutivos, urn do Deputado Sàvio
Souza Cruz, que recebeu o n° 1, e outro do Deputado Antonio Andrade, que
recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha Os substitutivos corn a projeto a Comissâo de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, para parecer.

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 890/2000, do Deputado Gil
Pereira, que dispOe sobre acriação do Projeto Mutirão Universitário no
Estado de Mirias Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeicao do Substitutivo n° 1.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Nos termos do § 2° do art. 279 do Regimento Interno, a Substitutivo n° 2 terá
preferéncia na votaçao. Em votaçao, o Substitutivo n° 2, que recebeu parecer
pela aprovaçäo. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovação do Substitutivo n° 2, fica
prejudicado a Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, a
Projeto de Lei n° 890/2000 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de
Justica, para Os fins do § 2° do art. 185 do Regimento Interno, e a Comissão
de Educacão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lel n° 955/2000, do Deputado José
Milton, que obriga os laboratOrios a notificar as medicos de pacientes do SUS
sobre o resultado de exames que comprovem doencas corn risco de vida
para o paciente. A Comissão de Justiça conclul pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. As Comissöes de SaUde e
de Fiscalizacao Financeira opinam por sua aprovação corn as Emendas n°s 1
a 3, da Comissâo de Justica. Em discussão, a projeto. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, a projeto, salvo emendas. Os
Deputados que a aprovam perrnaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela
aprovacão. Os Deputados que as aprovam perrnanecarn corno se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, a Prajeto de Lei
n° 955/2000 corn as Ernendas n°s 1 a 3. A Cornissão de SaUde.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 615/99, do Deputado Gil
Pereira, que institui a obrigatoriedade de realização de exames de prevenção
do cancer de prôstata nos hospitais e centros de saUde da rede pUblica
estadual, bern ôomo nos subvencionados pelo Estado. A Comissão de SaUde
opina pela aprovaçâo do projeto na forrna do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
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votação, o projeto. Os Deputados que a aprovam permaneçam camo se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 846/2000, do Tribunal de
Contas do Estado, que altera a Piano de Carreira dos Servidores do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Nos termas do §
2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidéncia designa relator o
Deputado AntOnio Andrade e pergunta se ele está em condiçOes de emitir a
seu parecer ou se fará usa do prazo regimental.

0 Deputado AntOnio Andrade - Sr. Presidente, este e a meu parecer:
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 846/2000

Relatôrio
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, a projeto em

tela altera a piano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais e dá outras providencias.

No primeiro turno, fol aprovado corn as Emendas n°s 2 e 11, da Comissão
de Adrninistraçao Ptblica, e as subemendas que receberam a n° 1 as
Emendas n°s 4, 6 e 8.

A Presidéncia da Casa, corn fundarnento no art.141 do Regimento Interno,
incluiu o projeto na ordem do dia, em virtude de ter-se esgotado o prazo para
exame da proposicão em 2° turno, pela Comissão de Fiscaiizacão Financeira
e Orçamentaria.

Analisaremos o projeto conforme as ditames regimentais. Em anexo,
apresentamas a redacao do vencido no 1° turno, que é parte deste parecer.

Fundamentaçao
A proposiçäa em tela objetiva alterar a piano de carreira dos servidores

efetivos do Tribunal de Contas do Estado, estabelecer nova correspondéncia
entre as padrOes de vencimento e incorporar vantagens e gratificacoes.

O impacto financeiro da incorporaçäo a Tabela de Vencimentos (Anexo IV)
e a Tabela de Escalonamento (Anexo V) de vantagens e gratificacaes
cancedidas aos servidores, particularmente a gratificaçao estabelecida na
Resoluçao n° 11/96, de 25/9/96 (sétima hora), estendida pelo projeta aos
inativos e comissionados, e de 21,06% na folha daquela Carte, atingindo a
cifra de R$7.788 636,00 na Despesa corn inativos em 12 meses e
R$4.466.988,00 na Despesa corn Comissionados.

0 Presidente do Tribunal de Contas do Estado informou-nos que os dados
do Orçamento para Pessoal 'contempiarao integralmente" esse impacto. Mas
devemos alerta-io quanta aos ditames da Lel de Responsabilidade Fiscal,
que estabelece a indice de 0,75% para a relaçao Despesa Total cam Pessoal
do TCMG e Receita Corrente Liquida de MG. Deve-se lembrar que esse
indice, pelos dados do orçamento daquele Tribunal em 2000, excede a limite
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prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Visando assegurar aos servidores do Tribunal o mesmo tratamento dado
aos servidores dos demais Poderes, este relator apresenta a Ernenda n° 1,
fazendo retroagirem os efeitos da lei a l°de juiho de 2000.

Conclusão
Feitas essas consideraçoes, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

846/2000 na forma do vencido no 10 turno, corn a Ernenda n° i, a seguir
apresentada.

EMENDAN°1
Dé-se ao art. 13 a seguinte redaçao:
"Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, retroagindo Os

efeitos dos Anexos IV e V a 10 de juiho de 2000.".
Redacao do Vencido no 1° Turno
PROJ ETO DE LEt N° 846/2000

Altera o piano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e dã outras providéncias.

Art. 1° - 0 Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares
da Secretaria do Tribunal de Contas passa a ser o constante no Quadro A do
Anexo I e no Anexo II desta Iei, corn a cornposicäo numérica neles indicadas.

§ 10 0 Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado, composto pelos servidores abrangidos pelas
Leis n°slO.470, de 15 de abril de 1991, e 11816, de 26 de janeiro de 1996, é
o constante no Quadro B do Anexo I- e no Anexo Ill desta lei, corn a
cornposicão nurnérica neles indicada.

§ 2° - A correspondéncia entre os padroes de vencirnento dos cargos da
sisternática anterior e os resultantes desta lei é a constante no Anexo IV.

Art. 2° - As carreiras constituidas em classes na forma dos Anexos Ii e Ill
desta lei são compostas dos cargos de Agente do Tribunal de Contas, Oficial
do Tribunal de Contas e Técnico do Tribunal de Contas do Quadro de
Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares do
Tribunalde Contas.

Art. 3° - Carreira, para efeitos desta tei, e o conjunto de classes, inicial e
subseqUentes de urn mesmo cargo, observadas as respectivas
especialidades.

Paragrafo ünico - Classes, para efeitos desta lei, SãO Os agrupamentos de
padrôes, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, corn os seus inicios e finais
especificados nosAnexos H e Ill desta lei.

Art 4° - A especialidade do cargo e dentificada pela sua denomnação
compiementar nos termos do Anexo I desta le

Art. 5° - 0 ingresso erncargos constantes no quadro de servidores efetivos
do Tribunal de Contas do Estado dar-se-á na ciasse e no padräo iniciais das
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carreiras, rnediante previa aprovação em concurso pUblico de provas ou
de provas e titulos.

Art. 6° - 0 desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em exercIcio do
cargo far-se-a por progressao e promoção horizontal, vertical e por
merecimento, condicionada a avaliaçao de desempenho, cumpridas as
exigéncias legais e aquelas estabelecidas em resoluçao do Tribunal de
Contas do Estado.

§ 10 - Progressao e a passagem do servidor ao padrao seguinte, dentro da
mesma classe, a cada periodo de trezentos e sessenta e cinco dias dias de
efetivo exercicio no Tribunal de Contas do Estado, condicionada a avaliaçao
de desempenho no cumprimento das atribuiçOes do cargo.

- Para obter a progressao o servidor deverá cumprir, ainda, Os seguintes
requisitos:

a) exercicio em cargo de carreira do Quadro de Pessoal a que pertencer,
durante 05 365 dias;

b) não ter sofrido, durante o periodo a que se refere a alinea anterior,
punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento;

C) flãO ter rnais de trés faltas não justificadas.
§ 2° -_ Promoçao horizontal e a obtencão de dois padrOes de vencimento

pelo servidor a cada intersticio de setecentos e trinta dias de efetivo exercicio
na classe inicial da carreira e de mit e noventa e cinco dias nas classes
subsequentes, mediante avaliaçao de eficiência no desempenho das
atribuiçOes de seu cargo.

§ 3° - Promoção vertical é a passagem do servidor a classe subsequente
na carreira, mediante avaiiacao de capacitação profissional, condicionada a
exigéncia de vagas, observados os seguintes posicionamentos:

a) A partir do TC-24 da classe E para D, do TC-32 da Classe D para C e do
TC-34 da Ciasse C para B, para os cargos de Agente do Tribunal de Contas;

b) A partir do TC-38 da ciasse D para C e do TC-47 da classe C para B,
para os cargos de Oficial do Tribunal de Contas;

c) A partir do TC-52 da ciasse C para B, para os cargos de Técnico do
Tribunal de Contas.

- A promoçao vertical será efetuada após o levantarnento das vagas
existentes em 30 de junho do ano de sua realizaçao.

II - 0 posicionamento no novo padrão da classe subseqUente dar-se-á ate
31 de dezembro do ano da realizaçao do respectivo processo classificatOrio.

Ill - A publicacao do edital do processo classificatôrio para o preenchimento
das vagas destinadas a promocão vertical seré efetuada sempre no mês de
agosto da cada ano.

§ 4° - A promocão por merecimento e o posicionamento do servidor efetivo

II em padrao de vencimento correspondente na Classe A, cumpridas as
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exigências da Lei n° 9.532, de 1987.
§ 5° - Os intersticios temporais mencionados neste artigo iniciam-se na

data do posicionamento nas respectivas classes.
Art. 70 - 0 posicionamento do servidor efetivo em padrão de vencimento

constante na Ciasse A e pnvativo dos detentores de titulo declaratOrio de
apostiia de direito, obtido nos termos da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de
1987.

Paragrafo ünico - 0 posicionarnento na Ciasse A nos termos deste artigo
dar-se-á em padräo correspondente ao da apostila de direito.

Art. 8° - 0 cargo de Diretor-Geral, criado pelo art. 9° da Lei n° 9.768, de 31
de maio de 1989, será provido exciusivamente por ocupante de cargo efetivo
pertencente ao Quadro EspecIfico dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas.

Art. 9° - A tabeia de vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de
Contas e composta de padrOes escalonados verticalmente, segundo os
indices constantes no Anexo V desta iei

§ 1° - Fica assegurado aos servidores aposentados no final de carreira na
sistemática anterior o padräo final da classe inicial do seu cargo, nos termos
da nova sistemática, aplicando-se a proporcionalidade, para efeito de
posicionamento, aos demais servidores inativos.

§ 2° - Corn a aplicaçao desta iei, nenhum servidor, ativo ou inativo,
perceberá remuneração superior ao fixado no art. 3° da Lei n° 10.292, de
2/10/90.

§ 3° - 0 servidor ativo ou inativo cuja situaçao funcional não se enquadrar
no disposto no paragrafo anterior ficará impedido de perceber qualquer
acréscimo na sua remuneração, inclusive aqueles de caréter pessoal, ate que
estejam atendidas as condiçOes estabelecidas pela referida lei.

§ 4° - Corn a fixaçao dos valores dos padrOes de vencimentos referidos
neste artigo, ficam incorporadas, consoante o disposto na Lei n° 12.993, de
30 de juiho de 1998,as seguintes vantagens:

I - Gratificaçäo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentãria criada pelo art.
5° da Lei n° 10.292, de 2 de outubro de 1990, e alterada pela almnea 'b" do §
1° do art. 1° da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995, e pelo inciso Ill do §
3° do art. 1° da Lei'no 12.974, de 28 de julho de 1998;

II - Gratificação especial criada pelo art. 2° da Lei n° 9.404, de 11 de maio
de 1987, modificada pela alinea "c' do § 1° do art. 1° da Lein° 11.816, de 26
de janeiro de 1995, e pelo § 2°do art: 1° da Lei n° 12.974, de 28de julho de
1998;

Ill--Os reajustes quadririèstrais e as antecipaçOes bimestraisconcedidos
aos servidores do Tribunal de Contàs db Estàdci:' bemcomo a diferença de

vencimento resultante de residuos salariais do piano de carreiras
decorrente do disposto nas Leis n°s 11.115, de 16/6/93, e 11.349, de
27/12/93;

IV - Gratificaçao por Tempo Integral, atribuida aos ocupantes do cargo de
Agente de Transporte e Vigilância, nos termos do art. 16 da Lei n° 10.858, de
5/8/92.

§ 5° - Fica extinta a gratificacao institulda pelo art. 9° da Lei n° 10.858, de 5
de agosto de 1992, constituindo-se vantagem pessoal aquela já adquirida ate
a data do inicio da vigencia desta lei.

Art. 10 - Continuam em vigor o art. 13 e seus incisos, a art. 17 e seu
paragrafo Unico e a parágrafo Unico do art. 18 da Lei n° 12.974, de 28 de
juiho de 1998.

Art. 11 - E vedada a cessão ou disposiçao para outro Orgao, corn Onus para
o Tribunal de Contas, de servidores ocupantes de cargo do Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares de sua Secretaria.

Parágrafo ünico - Excetuam-se as casos de convocação por imposicao
legal.

Art. 12 - As despesas necessárias a execuçao desta lei correrão por conta
dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 14 - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio, em especial os arts. 4° a

10 da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998.
* - 0 s quadros dos Anexos I a Ill forarn publicados na ediçao do "Diário do

Legislativo" de 10.11.00.
Anexo IV

(a que se refere o parágrafo Unico do
art. 10 da Lel n°, de de de 2000)

* - 0 quadro referente a este anexo
fol publicado na ediçäo do "Diário do
Legislativo" de 10.11.00.

AnexoV
(a que se refere a art. 8°

daLein°,dedede2000)
* - A tabela deste Anexo fol publicada na edicao do "Diário do Legislativo"

delO.11.00.
0 Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votaçao, a projeto, salvo emenda. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votaçao, a Emenda n° i. Os Deputados que a aprovam permaneçarn como
se encontram. (- Pausa.)Aprovada. Está, portanto,aprovado, em 2° turno, a

- .--- -- 	 ,. .- 	 .......-. 	 •	 -'..
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Projeto de Lei n° 846/2000 na forma do vencido em 1° turno, corn a
Emenda n° 1. A Cornissão de Redacao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1 .044/2000, do Deputado
Paulo Piau, que altera o art. 10 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispoe
sobre as IicitaçOes e contratos da administraçao centralizada e autárquica do
Estado e dA outras providências. A Cornissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vém a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.044/2000

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § 3°:
Art. 1°- .................................................

30 - A garantia de participação introduzida no parágrafo anterior não se
aplicara as denominadas cooperativas de trabalho ou de prestação de
servicos que possam implicar no fornecimento de mão-de-obra a terceiros
contratantes.".

Sala das ReuniOes, de de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificacão: Primeiramente, comungando corn a posição externada pelo

egrégio Tribunal de Contas, cuja decisão normativa decorreu de consulta
formulada pela AMBEL e que jã é do conhecimento de todos Os Deputados
desta Casa, temos que a prestaçao de serviços a terceiros, mediante o
fornecimento de mão-de-obra, é atividade incompativel corn os objetivos do
cooperativismo. Afinal, a lei que regula o instituto é clara ao limitar suas
finalidades a mütua colaboração. Portanto, não se pode cogitar de prestaçao
de serviços a terceiros estranhos a própria sociedade. lsso equivale a urna
distorçao da idéia original, institucionalmente consagrada pelo estatuto
prOprio. Por outro lado, o que se registra, no rnornento, é uma proliferaçao de
falsas cooperativas de trabalho, destinadas, por via de regra, a promoçao de
fraudes, em prejuIzo de trabalhadores. Segundo palavras do erninente
Ministro Almir Pazzianotto, Vice-Presidente do Superior Tribunal do Trabalho,
posiçao defendida pelo prOprio Ministério do Trabalho e Emprego, 95% das
cooperativas de trabalho são constituidas corn o Unico objetivo de suprimir
garantias aseguradas pela C6nsolidação das Leis do Trabalho. 0 dito
cooperado, que, na verdade, é mero empregado, percebe remuneraçao muito
inferior aospisàs salariais fixados parads trabaihadores da-mesma categoria,
além de não ter direito a inümeros oütros beneficios proprios. dos
ernpr'egados convencionais, tais como fundo de garantia, gratificaçao natalina
e vèrbag recisOrias, nãobbstante tratar-se dé verdadeiro contrato de trabaiho,
iitha vez que ha os requisitos'legais'd subordinaçao, da rião eventualidade e
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da remuneracao. Assim, não é preciso haver muito esforço para se
concluir que esse instituto, infelizmente, vern sendo utilizado para a
promoção de fraudes trabalhistas, em detrimento da classe obreira. Ha de se
registrar que, em tese, nada temos contra o instituto. Contudo, entendemos
que a denominada cooperativa de trabalho não pode atuar na prestaçao de
serviços a terceiros, mormente a entidades da administracão publica, seja
pelas limitacOes impostas pela legislacao original, seja pelo flagrante
desvirtuamento de suas finalidades.

Não se pode perder de vista que urna sociedade cooperativa tern urn
privilegiado tratarnento no que tange aos aspectos fiscais. Destarte, adrnitir
sua participaçao em procedirnentos licitatôrios equivale a total frustraçao do
principio constitucional da isonornia. Considerados todos Os custos que
recaern sobre a formaçao de preço dos serviços, uma cooperativa estarã
sempre em condiçoes claramente vantajosa em relaçao a urna empresa
concorrente, ate porque tais incentivos Ihes forarn conferidos pelo poder
pUblico, que, 01 sua vez, jamais cogitou em lhe assegurar o direito a
participaçao em licitaçoes, pois, caso contrário, não Ihe teria dado tratamento
institucional diverso.

0 projeto de lei do nobre Deputado Paulo Piau, caso seja aprovado por
esta Casa, perrnitirã a concorréncia entre os desiguais, ou seja, sera
institucionalizada a possibilidade de competicao entre instituicOes que
merecem tratarnento governamental inteiramente diverso. Dai a clara
infringencia ao principlo constitucional da igualdade, corno já foi destacado
pelo lustre Prof. Paulo Neves de Carvalho, em parecer jã encarninhado a
esta Casa, por ocasião da trarnitacao do Projeto de Lei n° 1.543/97.
Outrossim, isto ocorrerá sern nenhurn beneficio direto para o contratante ou
Os trabaihadores. A adrninistraçao contratante estará sujeita a
responsabilidade subsidiária nas hipóteses de inadimplernento das
obrigacOes trabalhistas, o que vern sendo, ordinariarnente, deterrninado pela
Justiça do Trabalho em todo o Pais. 0 falso cooperado, por seu turno, em
vez de ser contratado 01 urna empresa que lhe garanta os direitos, estarã
sujeito a urna associação precária e a subtração dos mais elementares
beneficios consagrados pela CLT, sem que disso resulte implernento de
novos postos de trabalho ou vantagens sociais.

EMENDA N° 2
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte paragrafo:
"Art. 1°- .............................
§ .... - A garantia de participação introduzida no paragrafo anterior não se

aplica as denorninadas cooperativas de prestaçao de servico que possam
implicar no fornecimento de mão-de-obra a terceiros contratantes.".

Sala das ReuniOes, 24 de agosto de 2000.
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Miguel Martini
EMENDA N° 3

Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 1, constante do art. 1° do vencido em
1 0 turno do projeto de lei em epIgrafe:

Art. 1° - ......
Art. 1°- .......
§ 30 - As cooperativas de trabalho deverão comprovar, na fase de

habilitacão, mediante declaraçâo, o cumprirnento dos incisos Ill, IV, V, VIII,
IX, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXVI, constantes do art. 7° da
Constituição Federal, na forma de fundos, agregados ao seu prô-Iabore ou
beneficios similares, de acordo corn decisão da assembléia geral de cada
cooperativa.

Sala das Reuniöes, de de 2000.
Ivo José
Justificaçao: Esta emenda visa a distinguir as cooperativas de prestaçao de

serviços que efetivamente se revestem do espirito cooperativista daquelas
que unicamente camuflam urn contrato informal de trabalho, intermediando a
mão-de-obra de empregados não registrados, aos quais os tomadores de
serviços ficam devendo os mais infimos direitos trabalhistas. 0 objetivo
dessas autênticas locadoras de mäo-de-obra limita-se a participar de
iicitaçöes de forma privilegiada.

Ressalte-se que as verdadeiras cooperativas efetivamente garantem, hoje,
direitos a seus cooperados, a semelhanca da legislaçao trabalhista tais corno
décima-terceira remuneração, na forma de dividendos e participação nos
lucros, jornada semanal maxima de 44 horas, licença-maternidade e
paternidade sem interrupçao da percepcao da remuneracao, entre outros.

Assim sendo, nosso objetivo é garantir que as auténticas cooperativas de
serviços participem das licitaçoes pUblicas, em igualdade de condiçOes com
os demais competidores, sem que a ausêricia de encargos as privilegie, em
detrirñento do principio da igualdade entre Os licitantes.

0 Sr. Presidente - No decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto emendas dos Deputados Elaine Matozinhos, Miguel Martini e Ivo
José, as quais receberam Os n°s 1 a 3, respectivamente. Nos termos do § 4°
do art. 189 do Regimento Interno, a Presidéncia encaminha o projeto e as
emendas a Comissão de Administraçao PUblica, para parecer.

Discussäo, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado
Alberto Bejani, que dispoe sobre a distribuição da parcela da receita da
arrecadaçao do ICMS pertencente aos municipios, de que trata o inciso II do
paragrafo Unico do art. 158 da Constituiçao Federal, e dã outras providéncias.
Vem a Mesa requerimento do Deputado Pastor George, em que solicita o
adiamento da discussão do projeto. Em votaçao, o requerimento. Os
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Deputados que o aprovam permarieçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga a presente reunião ate as

1 9h59min.
Suspensão da Reunião

o Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 30 minutos, para
aguardar que sejam preenchidos os pressupostos regirnentais para a
apreciação dos Projetos de Lei n°s 1.215, 1.223 e 1.240/2000. Estäo
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos Os nossos trabalhos. Tendo em yista a

importancia da matéria constante na pauta, a Presidéncia solicita ao Sr.
Secretário que proceda a chamada dos Deputados, para verificaçao de
'quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 37 Deputados, que, somados

aos 6 em comissöes, perfazem o total de 43 Deputados presentes. Ha,
portanto, "quorum" para votaçao. Votaçao, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.215/2000, do Tribunal de Justiça do Estado, que reajusta os vencimentos e
proventos dos servidores do Poder Judiciàrio e da outras providências. A
Comissão de Justica concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
Comissães de Administraçao PCiblica e de Fiscalizacao Financeira opinararn
por sua aprovação. Emendado em Plenário, o projeto voltou a Comissão de
Fiscalizacao Financeira, que opinam pela aprovaçao do Substitutivo n° 1. Em
votaçao, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n o 1.215/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira.

Votacao, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.223/2000, da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado, que reajusta o valor do indice básico de
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério PUblico do Estado e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissäo de
Administraçao PUblica opina por sua aprovacão corn as Emendas n°s 1 e 2,
da Cornissão de Justiça. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina por
sua aprovação, corn as Ernendas n°s 1, da Comissão de Justica, e 3, que
apresenta; e pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissâo de Justiça.
Emendado em Plenario, voltou o projeto a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira, que opina pela aprovaçäo do Substitutivo no 1. Em votaçao, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçarn como Se.
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovaçao do Substitutivo n o 1,
ficam prejudicadas as Ernendas n°s 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 10
turno, o Projeto de Lei n o 1.223/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.240/2000, da Mesa da
Assembléia, que reajusta Os vencimentos dos servidores ativos e nativos da
Assembléia Legislativa do Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Mesa da Assembléia opinou por sua
aprovação. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opinou por sua aprovação
corn a Ernenda n o 1. Emendado em Plenãrio, voltou o projeto a Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, que opina pela aprovacao do Substitutivo n o 2 e pela
rejeição do Substitutivo n° 1.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sávio souza Crua.
o Deputado Sãvio Souza Cruz* - Quero lembrar ao Plenário - isso ja foi

objeto de meu pronunciamento na tribuna, hoje - que o Substitutivo n° 1,
aludido, que teve opiniäo contrária da Comissão, e o de minha autoria, o que
estabelece o reajuste diferenciado. Aquele reajuste que preve indices mais
generosos para quem ganha menos e indices menores para quem ganha
mais. Queremos insistir nessas discrepãncias salariais no Poder Legislativo,
porque, segundo informaçoes de que dispomos, existem aqui salários desde
R$500,00 ate mais de R$40.000,00. Em razâo disso, mantido o reajuste
linear, o que faremos e perpetuar e aprofundar essas distorçoes. Portanto,
estou encaminhando pela aprovação do Substitutivo n o 1 e pela rejeição do
Substitutivo n o 2.

o Substitutivo n° 2, do Deputado Antonio Andrade, aperfeiçoa, dá forma ao
projeto original, mas näo introduz o sistema de reajuste diferenciado. Pelo
contrário, mantém a lOgica do reajuste linear corn o indice de 10%,
independentemente da faixa de remuneração do servidor. Por essa razão,
encaminho pela rejeição.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogerio Correia.
o Deputado Rogerio Correia* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar

favoravelrnente a aprovação do Substitutivo n° 2 e pela rejeicao do
substitutivo do Deputado Sãvio Souza Cruz, pelo motivo que you expor.

Penso que o Deputado Sávio Souza Cruz tern razão ao abordar a
diférenciaçao entre Os salãrios, a qual existe no Poder Legislativo e precisa
ser corrigida. Portanto, o substitutivo por ele apresentado foi Util para levantar
essa discussäo no Plenário.

Urn pouco corno fruto disso, Os prOprios servidores da Assembléia, tanto
por meio do Sindicato quanto pela Associaçao, chegaram, depois de
exaustiva discussão, a conclusão de quedéveriam aprovar o Substitutivo n°
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2, apresentado pelo Deputado AntOnio Andrade, em negociacão corn a
Mesa da Assernbléia. Mas é preciso ressaltar que, por intermédio das suas
entidades representativas, os servidores vinculararn esse indice ao
estabelecimento de urn teto de reajuste. Portanto, a aceitacao do acordo corn
a Mesa pressupOe tarnbérn o estabelecirnento de urn teto de reajuste,
exatarnente por reconhecer o que o Deputado Sávio acabou de dizer: ha uma
distorção salarial rnuito grande no interior da Assernbléia.

Assirn sendo, Sr. Presidente, you encaminhar a aprovação do Substitutivo
no 2, rejeitando, evidenternente, o Substitutivo n° 1, rnas ja anunciando a
necessidade desse teto para que o recebirnento do reajuste seja
posteriorrnente aprovado. Então, é este o sentido do parecer que erniti na
Cornissão de Fiscalização Financeira: favorével ao Substitutivo n° 2, corno
acordo, rnas ligado tarnbérn a aprovação da emenda que votarernos
posteriormente.

* - Sern revisão do orador.
Questão de Ordern

o Deputado Antonio JUlio - Queria que o senhor suspendesse Os trabaihos
por 5 rninutos, para que os Deputados tivessern conhecirnento total do que
está sendo votado. Esté havendo urna dUvida no Plenãrio que deve ser
esclarecida para o processo de votacao. Cinco minutos seriarn suficientes.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reunião por 5 rninutos,

para entendirnentos entre as Lideranças corn relação a apreciaçâo da
rnatéria constante na pauta. Estão suspensos Os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votacao,

Substitutivo n° 2, que recebeu parecer pela aprovaçào, salvo ernenda. Os
Deputados que o aprovarn permaneçarn corno se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. Corn a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o
Substitutivo n° 1.

Questão de Ordern
O Deputado Rogerio Correia - Peço a eitura da emenda.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que

proceda a leitura da Ernenda n° 1.
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lé a Emenda n° 1, publicada na

ediçao de 8/11/2000.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Ernenda n° 1. Os Deputados que a

aprovam perrnanecarn corno se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regirnental. A Presidéncia vai proceder a verificacao de

votação pelo processo eletrOnico e, para tanto, solicita aos Deputados que
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ocupern seus lugares. Os Deputados que desejarem aprovar a emenda
votarão "sirn", e as que desejarem rejeitá-la votarão 'nâo".

- Procede-se a verificaçao de votaçao por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 14 Deputados; votaram "não" 26

Deputados. Está ratificada a rejeiçao da Emenda n° 1. Está, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.240/2000 na forrna do
Substitutivo no 1. A Cornissão de Fiscalizaçao Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - -Sr. Presidente, gostaria de dizer que, na major

parte das mesas, a teclado de voto estã enguicado. Toda vez ha essa
encrenca de alguns votarem, e outros, não. Por que ainda não mandaram
arrumar isso? Quem ganha com este processo de teclas inoperantes que
temos em Plenãrio? Isso ja está se arrastando ha dois anos. E incompeténcia
da Mesa desta Casa? De quem? Gostaria que V. Exa. respondesse a minha
questao de ordem.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, as palavras de V. Exa. estão registradas,
e, no momenta oportuno, esta Presidencia Ihe darã a resposta.

O Deputado Irani Barbosa - Mas este e a mornento oportuno. Os teclados
não estão funcionando.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, no momenta, esta Presidência näo tern
dados e informaçoes suficientes para responder-Ihe. Quero que a resposta
da Mesa seja correta a respeito de sua questao de ordem, pela grande
relevância que tern no momento.

O Deputado Irani Barbosa - Posso deduzir que, se a Mesa não tern
condição de responder, é incompeténcia, mesmo, da administraçao da Casa.

3 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a a Parte, a Presidéncia

passa a 3 Parte da reunião, destinada a carnunicaçOes e a pronunciarnentos
de oradores inscritos.

Designacao de Corn issöes
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para, no

prazo de 60 dias, desenvolver acOes junto ao BNDES para que seja liberada
a verba decorrente da privatizacao da Cia. Vale do Rio Doce, destinada aos
municIpios sob influência dessa empresa, doravante denominada Comissão
Especial do BNDES. Pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente
- Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauri Torres;
suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PFL: efetivo - Dèputado Sebastião
Navarro Vieirà; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPS: efetivo -
Deputado Luiz Menezes; suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PT: efetivo -
Députado Ivo José; suplente - Deputado Rogerio Correia. Designo. A Area de
Aoio as Comissöes. 	 -
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Encerramento 	 .

0 Sr. Presidente - Não havendo camunicaçoes a serem feitas nem
oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, convocando as
Deputados para a extraordinária de logo rnais, as 20 horas, e para as
especiais de amanhã, dia 9, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bern corno para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a
ordern do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5 REUNJAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA SAUDE
As nove horas e quinze minutos do dia treze de setembro de dois mil,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Hely TarqUinio, Edson
Rezende, Adetmo Carneiro Leão e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Carnissão. Estã presente também a Deputado Doutor Viana.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Hely Tarquinio, dectara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcela Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é
dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Cornissão presentes. 0
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir as Sras. Maria Cristina
Pampeu, Chefe de Divisão de Pessoal da FHEMIG, e MOnica de Abreu,
representante da Associaçáo dos Trabalhadores em Haspitais de Minas
Gerais - ASTHEMG -, e, na oportunidade, presta alguns esclarecirnentos
referentes ao funcionamento das comissOes partarnentares de inquerito. 0
Deputada Marcelo Gonçalves se ausenta da reunião, sendo substituldo pelo
Deputada Doutor Viana, seu suplente. 0 Presidente passa a palavra as
depoentes, que, após se qualificarem e fazerem suas exposiçaes iniciais, são
questionadas pelos Deputados Edson Rezende, Doutor Viana e Adelmo
Carneiro Leão. A Sra. Monica Abreu entrega documentos aa Presidente da
Comissão, que as recebe e determina que sejam anexados aos autos do
pracessa. Na fase de discussão e votaçãa de prapasiçOes da Comissão, a
Deputada Edson Rezende apresenta dais requerimentos nos quais solicita
que seja canvocado para prestar esclarecimentos na CPI a Secretéria de
Estado da Saüde, General Carlos Patricia de Freitas; e que a
Superintendência da FHEMIG envie a Comissãa informaçOes sabre a quadra
de recursos humanos dessa Fundacão, em que conste a relação de todos as
servidares efetivos, de funcao pUblica, terceirizados e de contratos
administrativas, especificanda as respectivos quadras de lotaçãa, cargos e
salarios, incluindo adicionais (remuneracao total), além dos critérias usados
para cantrataçao, nas 24 unidades da FHEMIG. 0 Deputado Adetmo
Carneiro Leãa apresenta requerimenta em que solicita seja enviado oficia a
Secretaria de Estado da Saüde solicitando cópia do estudo realizado peta
sua area de recursos humanos para a realizaçãa de concursa piblico. na
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referida Secretaria e fundaçoes, nele constando a nümero de vagas
existentes e necessãrias, as atuais modalidades de vinculo dos servidores, a
sua lotacão, os salãrios e as cargos. Colocados em votaçao, cada urn por
sua vez, SãO os trés requerimentos aprovados. 0 Presidente esciarece que o
inteiro teor desta reUnião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
fihalidade da reunião, a Presidéncia agradece a colaboraçao das Sras. Maria
Cristina Pompeu, Chefe de Divisão de Pessoal da FHEMIG, e Monica de
Abreu, representante da ASTHEMG, pelos subsidios prestados aos trabalhos
da Comissâo agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de outubro de 2000.
Hely TarqUInio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Marco Regis - Edson

Rezende - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO FUNDEF

As dez horas do dia vinte e seis de outubro de dois mu, comparecem na
Sala das ComissOes as Deputados Cristiano Canêdo, Sebastião Costa,
AntOnio Carlos Andrada, João Batista de Oliveira e José Milton, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Cristiano Canédo, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçao de
requérimento do Deputado AntOnio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente . informa a recebimento da seguinte
corréspondência oficio do Sr. Gilberto José Rezende dos Santos,
Coordenador do CACS-FU NDEF-MG, encaminhando cOpia conclusiva do
relatório elaborado pela cornissão constituida para verificar as denUncias
veiculadas na imprensa sobre irregularidade de utilização de recursos do
FUNDEF; da Comissão de Educacão, Cultura e Desporto da Cãmara
Federal encaminhando côpia do relatôrio parcial da Subcomissão Especial
para Análise deDenUncias de Irregularidades no FUNDEF; do Sr. César
CaIlègri, Deputdo 'a AssembléiaLegislativa de São Paulo, encaminhando
cOpia do relatôrio déa CPI realizada nesse Estado; do Sr. Gilberto José
Rézénde dds Santos Coordenadordo CACS-FU NDEF-MG, encaminhando
reltOrio sobré a FUNDEF, referente aoexercicio financeiro de 1999; dos
professores da rede übliOa municipal de Guaranésia, apresentando
deñüncias sobre 0 FUNDEF naqdele municipio. 0 Presidente informa que a
rèünião se destina a ouvi o Sr. Gilberto José Rezende dos Santos, Diretor
Supérintendente de Planejamènto'e Coordenaçao da Secretaria da Educação
e a disutir e votar proposiçöes da Comissão. ApOs, passa-se a 3a Ease da
Ordem do Dia, óom a votaçãoe aprovaçãodos seguintes requerimentos: do
Deputado José Milton, em que solicita sejam corividados. os Srs. Gilberto
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José Rezende dos Santos e o Deputado Federal Gilrnar Machado para
comparecerem a Comissão; seja solicitado a Secretaria de Estado da
Educacaa a envio a esta Casa das planilhas contendo a distribuição mensal
dos recursos do FUNDEF entre as municipios, a contar dos valores de
janeiro de 1998 ate esta data; do Deputado Cristiano Canédo, que passa a
Presidéncia ao Deputado João Batista de Oliveira, solicitando a
disponibilizaçao de uma linha telefOnica destinada a receber denUncias
relacionadas a ma utilização dos recursas do FUNDEF, e a divulgaçao do
referido nUmero pelos Orgãos de imprensa da Casa; do Deputado Antonio
Carlos Andrada, solicitando seja convocado um representante do Tribunal de
Contas do Estado para prestar informaçOes técnicas a esta Comissão,
referentes a fiscalizaçao da aplicaçao dos recursos do FUNDEF nos
municIpias. Em seguida, a Presudente passa a palavra ao convidado, Sr.
Gilberto José Rezende dos Santos, para que faca as consideraçOes iniciais.
Apôs, são abertos as debates, corn a participaçao dos Deputados e
convidados, conforme consta nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
as membros da Cornissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de novembro de 2000.
Cristiano Canédo, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Paulo Piau - José

Milton.
AlA DA 6 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CR1 DA SAUDE

As dezessete horas do dia trinta de outubro de dais mil, cornparecem na
Sala das CornissOes as Deputados Hely TarqUinio, Edson Rezende, Adelmo
Carneiro Leãa e Marco Regis, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputado Hely TarqUinio, declara aberta a
reunião e, em virtude da apravação de requerimento do Deputada Edson
Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
aprovada e é subscrita pelos membras da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a finalidade da reunião é discutir e votar proposiçOes da
Comissão. 0 Deputada Edson Rezende apresenta trés requerimentas nos
quais solicita sejam intimadas a prestar esclarecimentos, na condiçãa de
testemunhas, as servidoras Maria Amelia, Valéria Maria de Abreu e sua
secretária Micheline, todas lotadas na Fundaçaa Ezequiel Dias; sejam
ouvidos na Comissão as Srs. Francisco Moreira de Miranda JUnior, Auditor
da Superinteridéncia Central de Auditoria Operacianal; Waldemar Dias
Coelho Neto e Jaime José Monteiro, Auditores da Secretaria de Estado da
SaUde, para prestarem infarmaçOes a respeita das conclusOes dos relatórias
deauditorias realizadas pelos referidos ôrgaas na FHEMIG, nos anos de
1999 e 2000; e sejam solicitadas a FUNED as cOpias dos seguintes
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documentos: pareceres contrãrios a compras sem Iicitação, da lavra da
Sra. Maria Regina R. S. Coelho; pareceres da Procuradoria Geral do Estado,
da lavra da Sra. Carmen LUcia, contrário as formas de contrataçao da
FUNED; Processo n° 37/2000, de inexigibilidade de licitacão; comunicaçoes
internas relacionadas corn a aquisicao de biolarvicida; parte referente ao
pagamento do Processo n° 12/2000; notas fiscais de entrega da didanosina
aos destinatários finais; documento do CNPq relacionado corn a liberaçao do
biolarvicida, comprovando sua utilização em pesquisa; processo da Tomada
de Preço n° 3/99 - dipirona;.. Dispensa de Licitação n° 3/2000; copia da
auditoria da SEF-SCAO, relativa a FUNED; copia do ato colocando o Dr.
Roberto Porto Fonseca a disposiçao da FUNED; cOpias das comunicaçoes
internas sobre contratos administrativos firmados corn servidores pUblicos;
cópia do relatório sobre o incéndlo dos vidros, corn fotos, e o respectivo
processo de descarte; dois pareceres juridicos da Sra. Valéria Maria de
Abreu recomendando a näo-aquisição de rnedicamentos de LaboratOrios
Centrais - LACENS -, por serem rnais caros do que Os particulares;
docurnentos comprobatorios das parcelas irepassadas pelo Ministério da
SaUde para a compra da didanosina; Ordem de Pagamento n° 10.147/99,
assinada pelo ordenador de despesa (referente ao pagamento do Labiofan).
o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta dois requerirnentos nos quals
solicita seja pedida a Secretaria de Estado da SaUde côpia do documento
enviado pelo Governo Federal a essa Secretaria desaconseihando a
aquisicao do -biolarvicida do laboratôrio cubano Labiofan, conforrne
depoimento do Sr. George Alves de Alrneida prestado a Comissão no dia
25/10/2000; e que seja encaminhado ofIcio ao Presidente da Assembléia
Legislátiva para que esse tome as providéncias que entender necessárias
para assegurar a independéncia deste Poder Legislativo e garantir os
trabalhos da Comissão, devido ao incidente ocorrido nas dependéncias da
Fundaçao Ezequiel Dias. Colocados em votacao, cada urn 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 prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Corn issoes, 8 de novembro de 2000.
Hely TarqUmnio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson Rezende -

Marco Regis - Marceld Gonçalves.
ATA DA 5o REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçA0

PU B LICA
As dez horase quinze minutos do dia primeiro de novembro de dois mil,

córiparecern na Sala das Comissöes os Deputados Doutor Viana, Agostinho
PatrUs, Sargento Rodrigues é Sebastião Navarro Vieira, membros da
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supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Agostinho PatrUs, 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 se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se l Fase da Ordem do Dia
corn a discussão e a votaçao de pareceres sobre proposiçoes sujeitas a
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidéncia retira da pauta os
Projetos de Lei n°s 1.215/2000, do Tribunal de Justica do Estado, e
1.223/2000, do Procurador-Geral de Justiça, arnbos no 10 turno, por terern
sido apreciados em reunião anterior. Corn a palavra, o Deputado Sargento
Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 1.114/2000, no 10 turno, emite parecer
pela aprovação da proposição corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justica, e corn as Emendas n°s 2 e 3, que apresenta.
Colocado em discussão e votacao, e o parecer aprovado. 0 Deputado
Agostinho PatrUs, designado relator do Projeto de Lei n° 1.163/2000, no 1°
turno, solicita prazo regimental para emitir parecer. A seguir, o Deputado
DoutorViana emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.165/2000, no 1°turno,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria corn as Ernendas n°s 1 e
2, da Comissão de Constituiçao e Justica. Na fase de discussão, o Deputado
Sebastiao Navarro Vieira solicita vista do parecer. Passa-se a 2a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de proposiçOes que dispensarn
a apreciaçao do Plenário da Assembléia. E colocado em votação e rejeitado
o Requerimento n° 1.719/2000, da Bancada do PSB. Prosseguindo, é
colocado em votaçao e aprovado o Requerimento n° 1.721/2000, da
Comissão de Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinãria, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Cristiano Canédo -

Chico Rafael - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 46 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As onze horas do dia sete de novembro de dois mil, comparecern na Sala
das Comissöes os Deputados Edson Rezende, Miguel Martini, Pastor George
e Cristiano Canédo, membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Edson Rezende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a reuniäo se destina a debater questOes relativas a captaçao e a distribuicao
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de órgãos para transplantes no Estado de Minas Gerais. A seguir, são
convidados para compor a mesa a Cel. PM Marco Antonio Nazareth, Chefe
doGabinete Militar do Governador; as Srs. João Carlos Oliveira Araüjo,
Coordenador do MG Transplantes; Aparecida Maria de Paula, Coordenadora
Metropolitana do MG Transplantes; Manoel Jacy Vilela Lima, Coordenador do
Serviço de Transplantes de Orgãos (Figado); Rubens Barbosa Soares,
Presidente da Associaçao Transplante pela Vida em Minas Gerais -
TRANSVIDA. Prosseguindo, o Deputado Miguel Martini e a Deputado Pastor
George tecern suas consideraçoes iniciais sobre o motivo que os levou a
sohcitar a reunião. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Sr. João Carlos
Oliveira AraUjo e aos demais convidados. Participam do debate todos as
parlarnentares presentes, conforme consta nas notas taquigraficas. 0
Presidente passa a direção dos trabaihos ao Deputado Cristiano Canédo,
que dá continuidade ao debate. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidente agradece a presenca dos convidados e parlamentares, convoca
as membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 8/11/2000,
quarta-feira, as l4hl5min, corn a finalidade de se apreciarem as Projetos de
Lel n°s 943/2000 no 2° turno e 1.112/2000 no 1° turno e de se discutirem e
votarem propasiçOes da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos,

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Cristiano Canêdo.

ATA DA 3o REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissôes as Deputados Glycon Terra Pinto,
Djalma Diniz e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissäo. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçãa de requerimento do Deputado
Djalrna Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui ao Deputado Ailton Vilela a Proposta de Emenda a Constituiçao n°
32/2000 e as Projetos de Lei n°s 11, 464, 610 e 771/99, 798 e 821/2000; e ao
Deputado Djalma Diniz as Projetos de Lei n°s 937, 1.045, 1.049, 1.101,
1.104, 1.107 e 1.169/2000. Encerrada a ia Parte dos trabalhos, passa-se a i
Ease da Ordem do Dia, corn a discussão e a vatação de pareceres sobre
prapasiçöes sujeitas a apreciação do Plenãrio. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados as Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emendaà Constituição n° 3212000, dos Projetos de Lei n°s 11, 464, 610 e
771/99, 798 e 821/2000 (relator: Deputado Ailton Vilela) e 937/2000 (relator:
Dépütado Djalma Diniz). Passa-se a a Fase da Ordern do Dia, corn a
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discussão e a votacão de pareceres sobre matéria de deliberaçãa
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
as Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 1.045, 1.049, 1.101,
1.104, 1.107 e 1.169 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade
da reuniãa, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca
as membras da Comissão para a próxima reunião ordinãria, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz - Maria Olivia.

ATA DA 51 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FIscALIzAcAo HNANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As quatarze horas e quarenta e cinca minutos do dia aita de novembro de
dais mU, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Maura Laba,
Eduardo Hermeta, Irani Barbasa, Olinto Godinha, Rémola Aloise e Rageria
Correia, membras da supracitada Comissão. Havenda nUrnera regimental, a
Presidente, Deputada Marcia Cunha, declara aberta a reuniãa e, em virtude
da aprovacao de requerimenta do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par apravada e é subscrita
pelas membras da Camissão presentes. 0 Presidente, Deputada Marcia
Cunha, infarma que a reuniãa se destina a apreciar a matéria canstante na
pauta. Ata continua, suspende as trabalhas desta Camissãa ate as 17 haras.
Faram reabertas as trabalhas as l6h45min, pela Deputado Mauro Laba, que
passa a presidir a reunião. Passa-se a -a Fase da Ordem do Dia,
compreendenda discussão e vataçao de prapasicöes sujeitas a apreciaçaa
do Plenário. Cada urn par sua vez, apOs discussão e vatacãa, são aprovadas
as pareceres sabre emendas apresentadas em Plenario aos Projetos de Lei
n°s 1.215 e 1.223/2000, que concluem pela aprovação do Substitutivo n° i,
apresentado em Plenário (relator: Deputado Mauro Laba), e 1.240/2000, que
conclui pela rejeiçaa do Substitutivo n° 1, e pela apravaçãa do Substitutivo n°
2 (relator: Deputado Rageria Carreia). Cumprida a finalidade da reuniãa, a
Presidéncia agradece a presença das parlamentares, convoca as membras
da Comissão para a prôxima reuniãa extraardinária, haje, as 20 horas,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rémolo Aloise - Ragerio Carreia - Eduarda

Hermeta - Olinta Gadinho - Irani Barbosa.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 914/2000

Camissãa de Direitos Humanos
Relatôria
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De autoria do Deputado Durval Angelo, a projeto em análise dispOe

sobre incentivo fiscal para pessoas juridicas que empreguern trabalhadores
presos e egressos, na forma que especifica.

Publicado em 3/3/2000, a projeto foi distribuido a Cornissão de Constituiçao
e Justiça, que opinou por sua juridicidade, constitucionandade e legalidade, e
a Comissão de Direitos Humanos, que sobre ele opina neste parecer,
confarme determinaçao regimental.

Fundamentaçao
A proposição em tela dispöe sobre matéria de vital importãncia para a

adequado funcionamento do sistema penitenciário: a trabaiho do preso, tido
como pilar de sua reintegraçao. As leis de execução penal preveem, para
cada trés dias trabaihados, remissão de urn dia da pena, porem as
possibilidades de trabaiho para o condenado tern sido lirriitadas. Poucos são
aqueles que conseguem efetivamente desfrutar desse beneficio.

Para discutir essa impartante questao, a Comissão de Direitos Humanos
realizou audléncias pUblicas em 21/6 e 6/7/2000, corn a presença dos
seguintes convidados: Srs. Angela Pace, Secretária de Justica e Direitos
Humanas; Cãssio Salomé, Juiz titular da Vara de Execuçoes Penais; Otávio
Augusto Martins Lopes, Promotor de Execuçao Penal; Marcos Terrinha,
Diretor da Associaçãa de Agentes Penitenciãrios; Sarg. Valdomiro Braga dos
Santos, representante da Associaçao dos Praças Policiais e Bombeiros
Militares de Minas Gerais, na prirneira reunião; Srs.Vãnia Abreu,
representante do SEBRAE-MG; Edilson José de Carvaiho, do Clube dos
Diretores Lojistas, e Frederico Carlos Von Dollinger da Mota, da Secretaria da
Justiçà e Direitos Humanos, na segunda reunião. Os convidados
concordaram corn a alta relevância da proposição, que busca solucionar esse
grave problema da execução penal que é a ociosidade.

0 prajeta em anãlise propöe exatarnente incrementar a oferta de trabalho
ao preso ou egresso, mediante uma parceria corn empresas, que poderao
receber incentivos fiscais desde que destinem pela menos 3% de suas vagas
para esse segmento. Além de evitar a óciosidade e aliviar a tensão no interior
das penitenciárias, a medida contribuirá para a reduçâo da despesa püblica e
a meiharia do sisterna prision e traré, par a iniciativa privada, a
possibilidade de ampliar suas atividades. Ao preso será possivel, ainda,
cnforme estabelecem as norrnas de execução penal, auferir urna renda de
3/4 do salário minimo, que poderá auxiliar em suas despesas pessoais e na
manutencao de sua farnilia.

A rnplernentaçao da medida proposta podera evitar a alta reincidencia dos
cohdenados, pois faciIitará; pelo trabaiFio,' a sua reintegraçao social.
Aprerdendo e exercendo um ofIcio m eu tempo de reclusão, a preso
retarna a sociedade corn a posibilidade de se manterpelo seu prOprio

365
trabalho, dispensanda, assirn, autras possiveis cantatas corn a
criminalidade. 0 que se espera, partanto, e que a adoçaa do incentivo
previsto no prajeto em exame contribua para alterar a quadra de abandano
em que se encantrarn nossas candenados, razäo pela qual somos peta sua
apravaçaa.

Observando, no entanta, as dificuldades encantradas par inümeras
empresas que, pela falta de preparo dos candenadas para a trabaiho, tern de
ministrar-Ihes treinamenta de qualificaçaa profissional e de atualizacão
tecnalogica, apresentamos urna emenda sugerinda que esse tempo seja
tambérn considerada para as efeitos previstos na praposiçaa.

Conclusãa
Em face do exposto, apinamas pela aprovação do Prajeta de Lei n°

914/2000, no 1°turna, cam a Emenda n° 1, a seguirapresentada.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 10 a seguinte parágrafo Unica:
"Art. 1°- ................................................................
Parágrafo Unica - 0 perIado destinada a treinamento, qualificaçao ou

aperfeiçaamento profissianal do condenado serã considerado para as efeitos
desta lei.".

Sala das Camissöes, 8 de novembra de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 923/2000

Comissãa de Politica Agropecuaria e Agraindustrial
Relatoria

De autaria do Gavernador do Estado, a Prajeta de Lei n° 923/2000 tern par
abjetivo estabelecer a pracesso de produçao da "Cachaca de Minas".

A Cornissão de Canstituiçao e Justica concluiu pela juridicidade,
canstitucionalidade e tegalidade da prapasiçao. Par sua vez, a Camissão de
Turismo, lndüstria e Comércio apinau pela apravação da matéria, na forma
do Substitutivo n°1, que apresentau.

Vem, agara, a prajeto a esta Camissãa para ser exarninada quanta a suas
repercussOes no ãmbito da politica agrapecuária e agraindustrial.

Fundamentaçao
O projeto de lei em tela e uma iniciativa gavernarnental que vern samar-se

ao Programa Prô-Cachaça, visanda a meihorar e a garantir a qualidade da
aguardente de cana produzida no Estado de Minas Gerais.

O prajeto estabelece o processo a ser utilizado na elaboraçao da cachaca
mineira, as tipos de matéria-prima a serem empregados, as pracedimentos
para obtençaa do mosto a partir defermentos naturais e a destilação em
equipamentas especificos, bern coma a sua classificação quanta aa tempo
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de envelhecimento e outros requisitos para que possa receber a
denominaçao Cachaça de Minas". São procedimentos que tern por objetivo
oférecer ao consumidor uma bebida de alta qualidade e pureza, sem,
contudo, contrariar as caracterIsticas artesanais do produto.

Minas Gerais possui urn significativo nümero de produtores que mantém a
tradiçao, os usos e Os costumes regionais na perpetuaçao do processo
artesanal e natural de fabricaçao da cachaça. A aguardente assim produzida
e unia importante fonte de renda, especialmente para as pequenas
propriedacies agricolas, e, ao adquirir caracteristicas e padroes de qualidade
previstos no projeto, certarnente conquistara novos mercados no Brasil e no
exterior.

Diante da relevãncia da matéria, esta Comissão promoveu, na reunião do
dia 18/10/2000, uma audléncia pUblica corn representantes de diversas
entidades ligadas ao setor, corn o intuito de debater o projeto e coiher
subsidios para o seu aperfeiçoarnento.

Cumpre salientar que o Substitutivo n° 1, da Comissão de Turismo,
lndüstria e Comércio, introduziu modificaçOes técnicas significativas e
representa, sem dUvida, urn avanco em relaçao a proposta original.
Entretanto, a proposta merece alguns reparos pontuais, outros de natureza
conceitual, mas que incidem em quase todos Os dispositivos.

Dessa forma, estamos apresentando, ao final deste parecer, o Substitutivo
n° 2, que, procurando rnanter a estrutura e as principais diretrizes do
Substitutivo n° 1, incorpora os subsidios coihidos na audiência publica que
julgamos mais relevantes. São exemplos dessas modificaçoes a que altera
os conceitos de matéria-prima básica e o de safra, tornando-os mais claros, e
a que propöe Os tipos designativos da "Cachaça de Minas", adotando-se
como Unico critério de classificaçao o tempo de envelhecirnento do produto.

Estamos propondo, também, a supressão do Anexo I do projeto, per tratar
de matéria erninenternente técnica, sujeita a modificaçOes em caso i
inovação tecnolOgica. E mais conveniente ser objeto do regulamento da lei,
como já ocorre no ãmbito federal.

A proposição resguarda a possibilidade, existente na proposta original, de
os produtores que adotarem o processo de elaboraçao preconizado na lei
receberem o Certificado de Controle de Origem, bern como a de virem a ser
criadas, posteriormente, as denominaçoes de origem controladas - DOCs -,
existentes em paises rnais tradicionais no que se refere ao controle da
qualidade de suas bebidas.

Esperamos, assim, estar contribuindo para o estabelecimento do padrao de
identidade e do processo de elaboraçao da verdadeira "Cachaça de Minas",
de forma a se oferecer ao mercado urna bebida de qualidade excepcional,
ofidiàlinente garántida, capaz de competir, interna e externamente, corn
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outros destilados de renome, e, corn isso, propiciar urn aumento do
emprego e da renda desse irnportante segmento do agronegócio mineiro.

Concl usão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

923/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 2

Estabelece o padrão de identidade e as caracteristicas do processo de
elaboraçao da "Cachaca de Minas" e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Denomina-se "Cachaca de Minas" a bebida fermento-destilada corn

graduação alcôolica de 38% a 54% v/v (volume por volume), a temperatura
de 20°C (vinte graus Celsius), produzida no Estado, e:

- fabricada em safras anuais, a partir de matéria-prima básica ou
transformada;

II - processada de acordo corn as caracteristicas histOricas e culturais de
cada urna das regiOes de Minas;

Ill - elaborada e engarrafada na origem.
Parágrafo Unico - As caracteristicas fisicas e quirnicas da "Cachaca de

Minas", obedecida a legislacao federal pertinente, serão descritas na
regularnentacao desta lei.

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se:
- matéria-prima básica: a cana-de-açUcar colhida sem queima, de

variedade tradicionalmente cultivada na regiao ou recomendada por
instituição oficial de pesquisa ou de assistência técnica;

II - matéria-prima transformada: o produto obtido da reconstituição da
rapadura ou do melado de cana, produzido a partir da matéria-prima básica;

Ill - safra: o ano da colheita da cana-de-acucar, cuja inscricão é obrigatoria
no rOtulo do produto.

Art. 3° - 0 processo de fermentacao do mosto para a fabricação da
"Cachaça de Minas" é exclusivamente natural.

Paragrafo ünico - 0 fermento a ser utilizado na transformação biologica da
garapa em vinho destilãvel serã:

I - fabricado corn o caldo da cana-de-açUcar, acrescido de milho inteiro ou
em forma de fubã, vedada a utilização de aditivo quimico de qualquer
natureza para acelerar ou reforçar a ferrnentaçao natural;

II - obtido a partir das cepas de microorganismos presentes nos prOprios
ingredientes descritos no inciso anterior e na regiao produtora, proibida a
utilizacão de fermento industrializado prensado, conhecido per "fermento de
padaria".

Art. 4° - A destilação do mosto fermentado somente podera ser realizada
em alambiques de cobre, providos de serpentina também de cobre, e deve
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acontecer no prazo de ate quarenta e oito horas apOs a colheita da cana-
de-açUcar.

Art. 50 - 0 produto destilado do mosto fermentado deve ser separado em
trés partes distintas, denominadas "cabeça", "coração" e "cauda" ou "ãgua
fraca".

§ 1°-A fraçao denominada "coracão", a "Cachaça de Minas" propriamente
dita, deve corresponder a, no máximo, 80% (oitenta por cento) do destilado
final.

§ 2° - As fracOes denominadas "cabeça" e "cauda" ou "ãgua fraca" devem
corresponder, individualmente, no minimo, a 10% (dez por cento) do
destilado final.

§ 3° - 0 espirito alcoôlico produzido deve conter de 40% (quarenta 01
cento) a 54% (cinqUenta e quatro por cento) de álcool em volume.

Art. 6° - A "Cachaça de Minas" apresentará cinco tipos diferentes
designativos da elaboraçao do produto final, os quais devem constar
obrigatoriamente no rôtulo de comercializaçao, assim denominados:

- nova - a engarrafada logo após sua extraçao;
II - descansada - a ma ntida em descanso em tonel ou barn! de madeira por

urn periodo minimo de seis meses;
- envelhecida - a submetida a processo de envethecimento em tonel ou

barnil de madeira, por urn perlodo minimo de dezoito meses;
IV - matizada - a resultante da harmonização de urn mInimo de 50%

(cinqUenta por cento) de cachaça "enveihecida" corn cachaça nova" ou
"descansada";

V- reserva especial - a resultante do processo de envelhecirnento minimo
de trinta e seis meses em tonel ou barn! de madeira.

§ 1° - Admite-se a estandardizaçao da cachaça, desde que sejam utilizadas
no processarnento somente cachaças elaboradas na forma estabelecida
nesta lel, produzidas em urna mesma regiao demarcada, e que conste no
rôtulo o termo "produto estandardizado".

§ 2° - E perrnitida'a infusão da "Cachaça de Minas" corn rnadeiras, ervas,
raizes ou frutos ou corn seus extratos naturais, desde que especificados, no
rôtuloos coriiponentes utilizados, resguardado ó sigilo industrial e vedada a
utilizaçaô de qualquer substància artificial.

§ ° E vedado, na fabricação dos tonéls ou barns de envelhecimento, o
uso de madeira que ossaéxercer qualquer acao indesejável sobre as
caracteristicas da cachaça ou que venha ensejar a migração de cornpostos
tôxicos para esta.

Art. 7°- Os produtores e estandardizadores que adotarem o processo de
elaboracào da "Cachaça de Minas", previsto nésta lei, receberão urn
"Certificado de Controle de Origem", emitid6 pelo ôrgâoèstádual competente,
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de acordo corn as caracteristicas culturais e geográficas de cada urna das
regiöes produtoras do Estado.

§ 1° - 0 certificado de que trata o "caput" deste artigo nao seré concedido
ao produtor que apresentar irregularidade de natureza fiscal, ambiental ou
sanitánia relativa ao processo de elaboraçao da Cachaça de Minas".

§ 2° - Compete ao Poder Executivo cancelar, a qualquer tempo, a
concessão do "Certificado de Controle de Origern" do produto que deixar de
apresentar as caracteristicas da "Cachaça de Minas", previstas nesta lei.

Art. 8° - Sornente podera ostentar na embalagem a expressão "Cachaca de
Minas" o produto obtido segundo o processo de elaboraçao previsto nesta lei.

Parãgrafo ünico - A "Cachaca de Minas" produzida em região dernarcada
conterá em seu rótulo a indicação de sua origem.

Art. 9° - 0 Poder Executivo poderá credenciar laboratônios regionais para
proceder a anâlise e ernissão de laudos técnicos do produto de que trata esta
lei. 	 -

Art. 10 - Fica estabelecido o dia 21 de maio corno o Dia da "Cachaça de
Minas", em cornemoração do inicio da safra.

Art. 11 - A "Cachaça de Minas" é a bebida oficial do Governo do Estado e
seré servida em festas, recepçoes e eventos oficiais em que se ofereçarn
bebidas alcoôlicas.

Art. 12 - 0 Poder Executivo criará rnecanismos de incentivo ao
desenvolvirnento de programas voltados para:

I - a pesquisa e o reflorestamento corn especies nativas especificas para a
fabricaçao de tonéis destinados ao envelhecirnento da "Cachaça de Minas";

- a redução do irnpacto arnbiental gerado pelos residuos produzidos pelas
unidades de producao de cachaca.

Art. 13 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 15 - Revogam-se as disposiçaes erncontrário.
Sala das Comissoes, 8 de novembro de 2000.
Dirnas Rodnigues, Presidente - Paulo Piau, relator - João Batista de Oliveira

- Ailton Vilela - Márcio Kangussu.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.025/2000

Comissão de Politica Agropecuánia e Agroindustrial
Relatôrio

De autoria do Deputado Rogerio Conreia, o Projeto de Lei n o 1.025/2000
dispöe sobre a Politica Mineira de Incentivo ao Cultivo, ao Consurno,
Comencializaçao e a Transformacao dos Denivados do Pequizeiro - PRO-
PEQUI.

A Cornissão de Constituicao e Justiça concluiu., pela junidicidade,

p.
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constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissäo para receber
parecer quanto ao mérito. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentaçao
0 objetivo principal do PRO - PEQUI, que a proposição em análise

pretende criar, e incentivar o cultivo e o consumo do pequi e de seus
derivados. E bern conhecida por todos a irnportáncia econômica e
sociocultural desse fruto, em especial na região Norte de Minas, onde
inürneras farnilias vivern de sua coleta e de seu beneficiamento. Tat
irnportancia ficou evidenciada na audiência pUblica promovida por esta
Comissão em Montes Claros, no encerramento do seminário sobrre o tema
"Pequi e Os Frutos do Cerrado - Hoje e Sempre", organizado corn o intuito de
debater o assunto e colher subsidios para o aperfeiçoamento do projeto.

Das discussöes ocorridas durante o seminário, que contou corn a
participaçao de especialistas e representantes de instituiçOes pUblicas e de
organizaçöes não governamentais ligadas a questao, surgiram diversas
sugestoes de alteraçao do projeto original e do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Assim, estarnos apresentando, ao final
deste parecer, o Substitutivo n° 2, que procura acoiher as contribuicoes que
consideramos mais significativas.

A principal modificaçao proposta é a prôpria abrangencia do PRO-PEQUI.
Na visão dos participantes do seminário, a lei deve conternplar, além do
pequi, outros frutos e produtos nativos do cerrado, que também são objeto de
exploraçao e sustento de diversos trabaihadores e suas familias. Outra
questao relevante e a inclusão, no programa, do conceito de susteritabilidade
ambiental, ou seja, a necessidade de se promover o uso e a manejo
sustentével daquele bioma pelas populaçoes que tradicionalmente o
explorarn.

Nesse sentido, o art. 40 do substitutivo que apresentamos determina que as
terras arrecadadas pelo Estado que apresentem potencial para tanto sejam
destinadas a projetos de assentamento de trabalhadores rurais, nos moldes
de reserva agroextrativista. Trata-se de uma especie de unidade de
conservaçao ambiental que procura conciliar a exploração econOmica de
determinada area corn a proteçao da biodiversidade, urna vez que nao ocorre
a supressão da vegetação; ao contrário, esta e, necessariamente,
preservada, para que seus frutos ou outras partes sejam coletadas. Outros
aspectos do programa, como o incentivo a pesquisa eao aprirnoramento
tecnolOgicô de produtore&e trabaihadores, que ja constavarn das propostas
àntêriores, foram mantidos.

Esperamos, dessa forma, estar contribuindo para o aprimoramento do
PRO-PEQUI, cuja implementáção, sem düvida, virã promover o
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desenvolvimento socioeconôrnico de parcela significativa da populacão do
Estado, que vive da exptoracao do pequi e de outros frutos do cerrado, de
forma racional e ambientalmente equilibrada.

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

1.025/2000, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 2

Cria a Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, a Extração, ao Consumo,
a Cornercializaçao e a Transformação do Pequi e dos demais Frutos e
Produtos Nativos do Cerrado - PRO-PEQUI.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, a Extraçao,

ao Consumo, a Comercializacao e a Transformação do Pequi e dos demais
Frutos e Produtos Nativos do Cerrado - PRO-PEQUI.

Parãgrafo Unico - 0 PRO-PEQUI destina-se, precipuamente, a integrar as
populaçoes tradicionais no uso e manejo racional do cerrado, nurna
perspectiva de sustentabilidade do bioma.

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, na administraçao e gerencia do
programa:

- identificar as areas de incidência de comunidades tradicionais que vivam
Cu sobrevivarn da coleta do pequi e de outros produtos nativos do cerrado;

II - criar mecanismos de incentivo a preservaçao das areas de ocorréncia
de pequizeiro e de outras especies do cerrado suscetiveis de rnanejo;

Ill - realizar estudos visando a recuperação da biodiversidade das terras
pUblicas e devolutas localizadas em areas de cerrado retornadas pelo
Estado, que forarn objeto de contratos de arrendamento, comodato e outros
instrumentos congeneres e utilizadas em projetos agrossilvipastoris;

IV - criar mecanismos que assegurem a utilizacão, pelas cornunidades
tradicionais 01 meio de suas cooperativas Cu outras formas associativas, de
areas de reserva legal para a coleta de frutos e prod utos nativos do cerrado;

V - desenvolver experimentos e pesquisas voltados para a produção de
mudas para a atendimento a novas plantios e a recuperação de areas
degradadas;

VI - pesquisar as aspectas culturais e folclôricos relacionados corn o pequi
e as demais frutos do cerrado, divulgar seus eventos cornemorativos e datas
relevantes e identificar, no programa, as areas adequadas ao turismo e
Incentivar sua prática;

VII - divulgar as componentes nutricionais e medicinais do pequi e de
autros frutos e produtas do cerrado;

VIII - incentivar a industrializaçao do pequi e dos demais frutos do cerrado,
mediantesua transformação emdoces, licores, batidas e outros derivados;
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IX - desenvolver açöes que propiciem a melhoria da qualidade dos

prod utos;
X - criar selo que identifique a area de produçao e a qualidade do produto;
Xl - incentivar a comercialização do pequi e de outros frutos do cerrado e

de seus derivados;
XII - incentivar o aperfeiçoarnento técnico e o desenvolvimento econômico

dos produtores e trabaihadores envolvidos corn a exploraçao do pequi e dos
demais frutos do cerrado, bern como sua organização em cooperativas e
outras formas associativas.

Art. 30 - As acöes governamentais relativas ao planejamento e a
implementaçao das atividades do PRO-PEQUI contarão corn a participacao
de representantes de instituiçOes pUblicas e de organizaçöes não
governamentais ligadas a agricultura familiar, aos trabaihadores e produtores
rurais e a proteçao do meio ambiente, corn atuaçao preponderarite nas areas
de cerrado.

Art. 4° - As terras pUblicas e devolutas arrecadadas pelo Estado localizadas
em areas de cerrado e que apresentempoténcial agroextrativista serão
destinadas a projetos de assentamento de trabaihadores rurais, nos moldes
de reserva agroextrativista.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante proposta da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, urn centro de
referência, corn os objetivos de coordenar pesquisas, manter banco de
dados, produzir e divulgar material didãtico, promover acOes de educaçao
àmbierital, de resgate é valorização da cultura local e outras atividades
associadas ao pequi e aos demais frutos e produtos nativos do cerrado.

Art. 6° - Esta Iei será regularnentada no prazo de cento e oitenta dias a
contar da data de sua publicacao.

Art. 7° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cothissoea, 8 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Joâo Batista de

Oliveira - Paulo Piau - Ailton Vilela
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112/2000
(Nova Redaçao, nos Tethios doArt. 138, § 1°, do Regimento Interno)

Cornissão de SaUde
-	 RelatOrio

De autoriado Deputado Amilcar Martins, o Projeto deLei n° 1.112/2000
acrescenta d inciso VIII ao art. 2° da Lei n° 11.553, de 3/8/94, que dispoe
sobre a ação do Estado corn vtas ao favorecirnento da realizaçao de
trénspiantes. 	 .. 	 -

Exarninada a rnatéria pela Comissão de Constituicao e Justiça, esta
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legatidade e Ihe
apresentou a Emenda n° 1. Nos termos do art. 173, § 2°, do Regimento
Interno, foi anexado a proposição o Projeto de Lei n° 1.204/2000. Cabe agora
a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, a", daquele Regimento.

Fundamentaçao
A proposição em anátise objetiva incluir entre as obrigacoes do Estado a de

mantel, em caráter permanente, uma aeronave de sua propriedade a
disposicão para o transporte de ôrgãos, tecidos e substâncias humanas
destinadas a transplante.

Para tanto, o projeto pretende acrescentar inciso ao art. 2° da Lei no
11.553, de 3/8/94, que trata da acão do Estado sobre a realizaçao de
transpiantes.

A preocupacao do autor ao apresentar tal proposição e procedente, uma
vez que o tempo gasto entre a retirada dos ôrgaos do doador e a colocacao
destes no receptor deve ser o menor possivel. Existe urn timite de horas para
o aproveitamento adequado dos ôrgãos após sua retirada, e as questoes de
ordem burocratica, médica e familiar que envolvem o transplante podem
consumir tempo considerável.

O projeto foi alterado pela Comissão de Constituição e Justica, que Ihe
apresentou emenda, corn o objetivo de aprirnora-lo. Acatarnos a emenda por

•concordarmos ser a aeroriave insuficiente, ja que, em pequenas distãncias,
ela não se justifica e, em muitos municipios, não ha sequer campo de pouso,
fazendo-se necessario urn serviço de transporte rodoviario.

O oferecimento de urn transporte mais eficiente possibilitara a realizaçâo de
maior nOmero de transpiantes, corn evidente beneficio para a populacao.

A proposição em exame, se transformada em norma juridica, certamente
vira aprirnorar a tegislacao existente sobre o assunto.

Acatamos sugestao para alterar o projeto, a qual apresentarnos na forma
de subemenda.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n°

1.112/2000 no 1° turno, corn a Subemenda n° 1, a seguir apresentada, a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituicao e Justiça.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VIII, de que trata o art. 1° do projeto, a seguinte redaçao:
"VIII - manter, em carãter permanente, serviço de transporte aéreo e

rodoviãrio de ôrgãos, tecidos e substãncias humanas destinadas a
transplante, corn veicutos de sua propriedade ou outros alocados para essa
finalidade, dentro ou fora do Estado, sempre que houver necéssidade.".

Sala das Comissöes, 8de novembro de 2000.
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Miguel Martini, Presidente e relator - Edson Rezende - Cristiano

Carj0
PAREC ER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.244/2000

Comissão de Constituicao e Justiça
Relatôrio

o projeto de ei em tela, do Deputado João Paulo, obriga as empresas
prestadoras de serviço de telefonia a instalarem apareihos de mediçao de
COnsumo OS telefones fixos e dã outras providéncias.

O projeto foi distribuido a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
1 88, C/CO art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposicão em apreço objetiva garantir ao consumidor informaçoes

Claras e corifiáVeiS sobre a utilizaçao do servico de telefonia.
Propöe o autor da iniciativa que a inovacão seja implantada nos mesmos

termos dos servicos prestados pela CEMIG e pela COPASA-MG em nosso
EStado 0 de a mensuracao do consumo e efetivada por equipamentos
flStalados dentro da propriedade do consumidor.

Ainda segundo o autor, o apareiho proposto Seguiria 0 mesmo princlpio
tecnico do BINA, que seria acoplado ao telefone, seri custo para o
COflsurnjdor

A proposta diz respeito a proteçao ao consumidor, cabendo tanto a União
quan0 aoS Estados o disciplinamento da matéria, conforme previsão
Constante rio art. 24, V e VIII, da Constituiçao Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.244/2000.
Sala das Comissoes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Paulo Piau -

Silveira.
PAREC R PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.254/2000

Comissäo de Constituicao e Justiça
Relatório

o projeto de el em tela, d aut6ria do Deputado João Paulo, dispOe sobre
a Proibiçao do uso de telefones celuláres dentro de salas de aula, teatros,
Ciriemas e igreias é dáôutrás providencias. 	 .

0 referido projeto foi itribufdo 'a êsta Comissão-para receber parecer
qun0 aos aspectos de jüridiidàde constitucinalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c ci àrt.102 Ill, "a",d6 Regimentolnterno.

-' ,Fundamentaçao
A proposicão em apreço objtiva FestFingir'ó uso detelefories celulares
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buscando rnaior civilidade e respeito no interior dos ambientes
mencionados acima.

Estabelece o projeto, para o cumprimento do comando constante no seu
art 1°, que esta proibiçao se limita a conversação ao telefone e ao soar de
sua campainha. Sendo assim, as demais funçOes do equipamento serãO
admitidas desde que nao gerem incômodo aos circunstantes.

A proposta diz respeito a proteção ao consumidor, cabendo tanto a União
quanto aos Estados o diciplinamento da matéria, conforme previsão
constante no art.24, V e VIII, da Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.254/2000.
Sala das ComissOes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 58/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 58/99 visa a proibir
o armazenamento de rejeitos ou residuos tôxicos ou perigosos no territOrio do
Estado.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 e corn a Emenda n° 1,
a proposiçao retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para 0 2°
turno, nos termos regimentals. Integra este parecer a redaçao do vencido no
10 turno.

Fundamentaçao
O projeto de lel em exame, aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo

n° 1, apresentado por esta Cornissão, procura atender a necessidade de
controle e licenciamento das atividades e dos empreendimentos geradores
de residuos perigosos no Estado de Minas Gerais. Ao debate em torno da
matéria, compareceu uma comissäo composta por membros de diversos
Orgãos governamentais afins, tendo em vista a complexidade do tema e 0
tratamento especial que se deve dar a ele na Iegislaçao. Puderam discutir 0
assunto representantes da Secretaria de Estado da SaOde, da Fundaçäo
Estadual de Melo Ambiente, da Superintendéncia de Limpeza Urbana, do
Fundo Nacional de SaUde, da Universidade do Estado de Minas Gerais e do
Conseiho Nacional de Energia Nuclear, Os quais solicitaram 0

aprofundamento da discussão, corn sugestoes, para que se tornasSe
obrigatoria a intervençäo nâo so dos Orgãos competentes de controle
ambiental, mas tambérn dos Orgaos da area de saUde, uma vez que 0 projeto
deveria incluir Os residuos resultantes de atividades exercidas 	 01
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estabelecimentos prestadores de serviços de saUde ainda nao
regulamentadas por normas estaduais. Essas propostas se incorporaram ao
projeto na forma do Substitutivo n° 1.

Foi, também, conservado a caráter original do projeto, de tal forma que
ficam proibidos o armazenamento, o deposito, a guarda e o processamento
de resIduos perigosos gerados fora do Estado e que, em razão de suas
caracteristicas, sejam considerados pelo Conseiho Estadual de Politica
Ambiental - COPAM - coma capazes de oferecer risco elevado a saUde e ao
melo ambiente. No caso dos.residuos depositados no território mineiro, cabe
ao Estado, sem prejuizo das sançöes cIveis e penais cabIveis, providenciar a
sua retirada e a disposiçao final adequada, debitando os custos dessas
operaçoes a quem Ihes tenha dada causa, independentemente da existéncia
de cuipa. Reiteramos, assim, a apoio desta Comissão a proposiçao em tela,
na forma aprovada pelo Pienário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 58/99, no

2° turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Nivaldo Andrade

- João Leite.
Redaçao do Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N° 58/99
Dispöe sabre a controle e a licenciamento dos empreendimentos e das

atividades geradoras de residuos perigosos no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Compete ao produtor ou gerador de residuos perigosos obter, nos

órgaos cornpetentes, o iicenciamento ambiental ou, no caso de resIduos de
serviços de saüde, o Piano de Gerenciamento de Residuos SOlidos.

§ 1° - Os empreendimentos produtores ou geradores de residuos perigosos
que não possuam iicenciamento ambiental deveräo providenciä-lo e
apresentá-io para aprovação do Orgão ambiental competente.

§ 2° - Os estabelecimentos prestadores de serviço de saUde que não
possuam Piano de Gerenciamento de Residuos SOlidos deverão providenciã-
lo e apresentã-io para aprovação dos ôrãos de saUde e de meio ambiente
conpetentes.

Art. 2° - Os Orgaos de saUde e de meio ambiente competentes
estabeiecerão prazo para que os empreendimentos referidos no artigo
anterior requeiram a licenciamento ambiental ou apresentem a Piano de
Gerenciarnento dos Residuos Sólidos.

Parágraf6' Unico - A não-apresentaçao, no prazo estabeiecido, do
requerimento de licenciamento ambientaiOu do Piano de Gerenciamento de
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Residuos SOlidos implica a apiicaçao das penalidades previstas na
legislacão em vigor.

Art. 3° - 0 Piano de Gerenciamento de ResIduos Sôlidos dos
estabelecimentos prestadores de serviços de saüde deverá canter:

- Piano de Monitoramento Ambiental;
H - as tipos de residuos gerados durante a prestacão de serviços de saUde;
Ill - as condicôes de iiberaçao de efiuentes ou residuos liquidos durante a

processo de geraçäo de residuos ou de prestação de serviços de saüde.
Art. 4° - Para efeito desta Iei, consideram-se:

- residuos sôiidos as residuos nos estados sOIido e semi-sôiido
resultantes de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola,
de serviços e de varricão, incluldos nessa definicao Os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de agua, aqueles gerados em equipamentos e
instalaçoes de controle de poluiçaa, bem coma determinados liquidos cujas
particularidades tornem inviãvel seu lançamento na rede pUblica de esgotos
ou corpos d'agua, ou exijam para isso soiucOes técnica e economicamente
inviaveis;

II - residuos perigosos as que apresentarn periculosidade ou, pelo menos,
uma das caracteristicas seguintes: infiamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade, conforme definido na NBR n° 10.004, da
Assaciação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -;

HI- residuos de servicos de saUde as resultantes de atividades exercidas
par estabelecimento gerador, de acordo corn a classificação adotada pela
NBR n° 12.808, da ABNT;

IV - gerador aqueie empreendimento que, em decorréncia de suas
atividades, produza residuos perigasos;

V - produtor aquele empreendimento que, par processo industrial, produza
substäncias perigosas;

VI - transportador a responsável pelo transporte e trânsito de resIduos
perigosos;

VII - unidades receptoras as estabelecimentos que tenham coma finalidade
o armazenamento temporário e a processamento dos resIduos perigosos;

VIII - arrnazenamento de residuos a contencâo temporãria de residuos, em
area autorizada pelo orgao de controle ambiental, a espera de reciclagem,
recuperação, tratamento ou dispasiçao final adequada.

Art. 50 - 0 transportador de residuos perigosos sera responsavel pelo
transporte e tränsito em condiçöes que garantam a seguranca do pessoal
envoivido, a preservação ambiental e a saüde publica, bern coma pelo
cumprimento da legislação e normatizaçao pertinentes.

Art. 6° - 0 iicenciamenta, a controle e a fiscalizaçãa sabre tado e quaiquer
sistema, publica ou privado, de geracao, coleta, transporte, armazenamento,
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tratamento e disposição final de residuos perigosos, nos aspectos
concernentes aos impactos sobre a rneio ambiente e a saUde humana, são
de responsabilidade dos órgãos ambiental e de saUde püblica competentes.

Art. 7° - Os produtores ou geradores de residuos perigosos serão
responsáveis pelo transporte, pelo armazenamento, pela reciclagem, pelo
tratamento e pela disposição final dos seus residuos e co-responsãveis no
caso de transferéncia a terceiros.

Art. 8° - 0 produtor ou gerador podera encaminhar as residuos perigosos a
unidade receptora de residuos perigosos operada par terceiros para fins de
reutilizaçao, reciclagern, tratamento ou disposiçao final, desde que a unidade
esteja devidamente licencada pela Orgao ambiental competente e mediante
autorização especifica para a transporte de tais residuos.

§ 1° - 0 contrato entre a gerador e a unidade receptora de residuos
perigosos especificarã a cornposição e as caracteristicas técnicas dos
residuos, bern coma a processo que será utilizado pela unidade receptora
para Ihes dar a destinaçao contratada.

§ 2° - Obedecidas as condiçoes estabelecidas neste artigo, caberá a
unidade receptora de residuos perigosos a responsabilidade pela correta e
ambientalmente segura gestão do residuo recebido do gerador.

Art. 9° - Os produtores ou geradores de residuos perigosos são
responsáveis pelo passivo oriundo da desativaçao de sua fonte geradora,
bern coma pela recuperaçao das areas par ela contaminadas.

Art. 10 - 0 gerenciador de unidades receptoras de residuos perigosos será
respansável pelo projeto de seu sistema, de acordo corn a legislaçao e as
norrnas técnicas pertinentes, e pela implantaçao, operação, monitoramento e
procedimentos quando do encerramento das suas atividades, de acordo corn
as prajetos previamente aprovados pelos órgãos ambientais campetentes.

Art. 11 - No caso de ocorrências envalvendo residuos perigosas que
tragam risco ao meio ambiente au a saüde pUblica, a responsabilidade pela
execuçao de med idas corretivas será:

- do produtor ou gerador dos residuos, nas acidente ocarridos em suas
instalaçoes;

II - do produtor ou gerador dos residuos e do transportador, nas acidentes
ocorridos durante transporte dos residuos perigosos;

III - do gerenciador das unidades receptaras, nos acidentes ocarridos em
suas instalaçoes.

§ 1° - Em caso de derrarnamento, vazamento ou descarga acidental de
residuos perigosos, as Orgãos ambiental e de saüde pUblica competentes
serão camunicados do ocorrido, imediatarnente, pela responsável pelo
reiduoou rprodutb: . 	 .	 - .

§ 2° - 0 produtor, gerador ou transportador, bern coma a uiidade receptara
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do resIduo perigoso derramado, vazado ou descarregado acidentalmente,
ou seu representante legal, deverá fornecer a Fundação Estadual de Meia
Ambiente - FEAM - todas as informaçöes relativas a compasição do referido
material, sua periculosidade e as procedirnentos de desintoxicaçãa e de
descantaminaçãa, sern prejuizo do disposto na leg islacão em vigor.

§ 3° - Nos casos em que não se puder identificar o responsãvel pelo
derrarnamento, vazamento ou descarregamento acidental de resIduos
perigosos, o Governo do Estado e a municipio onde ocorrer a acidente
assurnirão a responsabilidade pela definiçãa dos mecanismos institucionais,
juridicos, administrativos e financeiros para recuperação total do local
contaminado.

Art. 12 - Ficam praibidos a armazenamento, a depósito, a guarda e a
pracessamento de residuos perigosos geradas fora do Estado e que, em
razãa de suas caracteristicas, sejarn considerados pela Conselho Estadual
de:Politica Ambiental - COPAM - coma capazes de oferecer risco elevado a
saUde e ao meio ambiente.

Paragrafa Unico - Sem prejuizo das sançöes civeis e penais cabiveis, a
Estado providenciarã a retirada e a dispasiçãa final adequada dos residuos
de que trata a "caput" deste artigo depasitados em seu territória, debitando as
custos dessas aperaçOes a quem Ihes tenha dada causa,
independentemente da existència de culpa.

Art. 13 - Não estäo incluldos no escopo desta Iei as residuos radioativas ou
nucleares, sujeitos a legislação especifica.

Art. 14 - Esta lel entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Revogarn-se as dispasiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 943/2000
Comissão de Saüde

RelatOrio
De autoria do Deputado Fábio Avelar, a Projeto de Lei n° 943/2000

estabelece diretrizes para a politica de saneamento bàsico em regiöes
metropolitanas e dã outras providéncias.

Aprovado no 1° turno, cam as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela
Comissãa de Constituicao e Justica, vern a projeto a esta Comissãa a fim de
receber parecer para a 2° turno, nos termas do art. 189, § 1°, c/c a art. 102,
XI, "d", do Regimento lnterno.

Em anexo, apresentamas a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise objetiva estabelecer diretrizes para a politica de
saneamento básico em regiOes metropolitanas do Estado. 0 assunto e
complexo, ja que envolve a sistema de distribuiçao de competências entre Os
entes federativos.
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As regiôes metropolitanas foram instituidas corn o intuito de promover a

cooperação m0tua entre Os municIpios englobados por elas, visando ao
désenvolvimento integrado. 0 desenvolvimento urbano e Os problemas que
dele naturalmente decorrem exigem major atuação do Estado, pois o
saneamento básico näo é apenas uma urgéncia de cada municIpio,
acabando por constituir problema de uma região.

A proposicao em anãlise visa permitir que a Estado exerça a importante
papel de regular a questao do saneamento no âmbito das regiOes
metropolitanas. Ficará supriça, assim, a lacuna existente no ordenamento
jurIdico.

As alteraçOes feitas no 10 turno, corn a aprovaçao das Emendas n°s 1 a 3
aprimoraram a intençao do projeto. A Emenda n° 1 excluiu o art. 3°, cujo
assunto foi tratado corn mais clareza no inciso VI, acrescentado ao art. 5°
pela Emenda n° 3, a qual confere ao Estado a fixaçao do valor das tarifas,
obedecendo, entretanto, a polltica tarifãria estabelecida pela Assembléia
Metropolitana. A Ernenda n° 2 apenas conferiu maior objetividade ao art. 4°.

Dessa forma, a projeto não merece reparos desta Cornissão.
Conclusãa

Em virtude do exposto, opinamas pela aprovaçäo do Projeto de Lei n°
943/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.

Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Edson Rezende.

Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 943/2000

Estabelece diretrizes para a politica de sanearnenta básico em regiOes
metropolitanas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei dispöe sabre a politica de saneamento básico e estabelece

candiçoes para a organizaçâo, institucionalizaçao e prestação dos serviços
de abastecimento e tratamento de água, coleta, tratamento e despejo final
dos esgotos e efluentes sanitários nas regiOes metrapolitanas instituldas pelo
Estado, abedecidos as preceitos estabelecidos nas arts. 23, inciso IX, e 175
da Constituiçao Federal e nos arts. 42 e 43 da Constituiçao Estadual.

§ 10 Para as fins desta lei, considera-se saneamento básico:
- abastecimento pUblico de agua patável, para usa doméstico, camercial,

industrial;de p'redios hospitalares e éimilares;
II - drenagens urbanas e implantàção de avenidas sanitárias;
Ill - coleta, tratamento e despejo final de esgotos e eflüentes sanitários.
Art. 2° - A prestaçao dos serviços pUblicos de saneamento básico nas

regiöes metropolitanas bl5servará ósegüint5rincipios e critérios:
I - universalizaçao do acesso aas serviços püblicos de abastecimento e
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tratamento de água e coleta e tratamento de esgatos e efluentes
sanitérios de natureza dornéstica, corn priaridade para a atendimento a
totalidade da populaçaa, em padrOes que assegurern a salubridade e a bern-
estar desta;

II - articulaçao do Estado corn as municipios das regiöes metropolitanas,
para a implantacão de uma politica de ocupacão de solos de modo a
preservar as recursos hidricas e a proteger a meio ambiente, nas termos da
legislaçaa pertinente;

Ill - reduçao dos custas dos investimentas corn a adocaa de critériosque
evitem a desperdicia de água e a aciosidade dos equipamentos, sem prejuiza
da qualidade e eficiência do atendimenta aos usuárias;

IV - atuaçâo canjunta do Estado e dos municIpias, par rneio da Assernbléia
Metrapalitana, para a adocao de métodas e técnicas simplificadas que
possibilitem a atendimento a populaçaa de baixa renda, corn a prestaçao dos
serviços pUblicas de saneamenta básico.

Art. 3° - Incumbe ao Estado de Minas Gerais prestar, diretamente ou sob
regime de cancessãa, serviços pUblicas de saneamento bãsico na região
metropolitana.

Art. 4° - As regras para a prestaçâa dos serviços püblicos de saneamento
bãsico para as regiOes metrapolitanas serão disciplinadas pela Estado, que
dispará sabre:

I - as tipas de serviças püblicos de saneamenta a serem cancedidos;
II - as condiçOes para a autorga das cancessöes;
Ill - as atribuiçoes do ôrgãa au da entidade responsãvel pela regulação,

controle e fiscalizaçao dos servicos concedidas;
IV - as narmas, as pracedimentos técnicos e dernais obrigacôes que

deverão ser observadas pelos concessionãrios na prestaçaa dos serviças,
bern coma as penalidades que Ihes serão aplicadas em caso de
descumprimento;

V - as padrOes minimas de qualidade dos serviços a serem prestados aos
usuãrias, em especial no que tange a garantia do atendimenta as camadas
da populaçaa de baixa renda;

VI - a fixaçãa do valor das tarifas, em conformidade cam as diretrizes da
poiltica tarifária estabelecida pela Assembléia Metropolitana.

Art. 5° - Esta lel entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 6° - Revagam-se as disposicoes em cantrário.

PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 1.092/2000
Camissãa de Assuntos Municipais e Regionalizacãa

Relatôria
De autoria do Deputado José Henrique, a prajeta de Iei em epigrafe visa a

alterar a Lei n° 2.764, de 30/12/62, que dispae sabre a divisãa administrativa
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do Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 10 turno, na sua forma original, retorna o projeto a esta
Comissão em 2° turno, para receber parecer nos termos regimentais.

Fundamentaçao
A proposição visa a alterar o topOnimo de Itabirinha de Mantena para

Itabirinha. A medida se faz necessária para satisfazer Os anseios da
populaçao local que pretende restabelecer a antiga denominação, e, dessa
forma, evitar-se a idéia equivocada de que tal municipio seja distrito de
Mantena.

E importante frisar que, não obstante vigore a Resoluçao n° 110/95, da
Câmara de Vereadores, que dã o nome de !tabirinha aquele municIpio, esta
sO tern validade Se, além de satisfeitos os requisitos do art. 168 da
Constituição do Estado, c/c o art. 31 da Lei Complementar n° 37, de 18/3/95,
já comprovados no processo em questao, for convalidada por meio de lei
estadual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação em 2° turno, do Projeto de Lei

n° 1.092/2000.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Ambrôsio Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - José Henrique.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.21 5/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

RelatOrio
De autoria do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Presidente, o

projeto de lei em epigrafe reajusta os vencimentos e os proventos dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providéncias.

No primeiro turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo n° 1.
Agora. volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° turno e ser

elaborada a redaçäo do vencido, que segue em ariexo e e parte deste
parecer.

- 	 Fundamentaçao
A proposição em pauta tern por objetivo reajustar, no percentual de 10%, a

partir de 1°de julho do corrente ano, Os vencimentos e proventos dos
servidores dO Poder Judiciário.

Conforme nos manifestamos anteriormente, a projeto não enôontra Obice
do ponto de vista orçamentario e observa as ditarnes dá lei de
responsabilidade fiscal. 	 -

Ratificarnos, também, a nOsso entendimento de que a proposicao e
meritória, visto qué esses serviddrese encontram corn seus vencimentos
defasados, pois não tern reajuste hã cinco anos. Corrio o Exedljtivb jã
atualizou as vencimentas de seus servidores, näo ha coma negar o reajuste
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aos servidores do Poder Judiciário.

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

1.215/2000, no2°turno, naforma dovencido no 1°turno.
Sala das Comissôes, 8 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Irani

Barbosa - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto.
Redaçäo do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.21 5/2000

Reajusta os vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais e dá outras providencias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 iridice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 10 de
dezembro de 2000, passando a ter o valor de R$ 488,07 (quatrocentos e
oitenta e oito reais e sete centavos).

Art. 2° - Os servidores ativo e inativo do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais e o beneficiário de pensão por morte de ex-servidor desse
Poder farão jus a ate cinco abonos pecuniarios retroativos aos meses de
juiho a novembro de 2000.

§ 1°- 0 abono de que trata o "caput" terá o valor unitãrio correspondente a
10% (dez 01 cento) do vencimento bésico que integra a remuneração do
servidor, Os proventos ou o estipêndio de pensão, conforme o caso, incidente
sabre o vencimento básico efetivamente percebido pelo servidor ou pelo
pensionista nos meses de julho a novembro de 2000.

§ 2° - lncidirão sobre a abono de que trata a "caput" deste artigo as
contribuiçOes de que tratam a Lei n° 13.441, de 5 de janeiro de 2000, e o art.
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 30 da Lei
n° 13.455, de 12 de janeiro de 2000.

§ 3° - 0 abono de que trata a "caput" não incidirã sabre a remuneração do
décimo terceiro salãrio, do terço constitucional de férias, dos adicionais por
tempo de servico ou de gratificaçao, adicional au vantagem pecuniária de
qualquer natureza percebida pelo servidor au pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decorrentes da execucão desta lel, fica a
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de
R$21.400.000,00 (vinte e urn milhôes e quatracentos mu reais) para a
Tribunal de Justiça, R$1.760.000,00 (urn milhäo setecentos e sessenta mil
reais) para o Tribunal de Alçada e R$223.000,00 (duzentos e vinte e trés mil
reais) para o Tribunal de Justiça Militar, observado a disposto no art. 43, § 1°,
da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.



La

j

384
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se a disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEJ N° 1.223/2000
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

RelatOrlo
De autoria do Procurador-Geral de Justica, o projeto de lel em tela, enviado

a esta Casa por meio do Oficio n° 3/2000, visa a reajustar o valor do indice
básico de vencimento e provento dos servidores do Ministério PUblico do
Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, do Deputado AntOnio
Andrade, a proposiçâo retorna a esta Comissão a fim de receber parecer
para o 2° turno, nos termos regimentais. lntegra este parecer a redação do
vencido no 10 turno.

Fundamentaçao
O projeto em tela, que tem por objeto a concessão de revisäo da

remuneração dos servidores ativos e inativos do Ministério PUblico, previa,
em sua forma original, o reajuste de 10%- aos seus servidores, retroativo a
1 °1712000.

O Substitutivo n o 1, apresentado em Plenário, decorre de proposta dos
representantes das areas técnicas da Assembléia Legislativa, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justica Militar, do Tribunal de
Justica e do Ministério PUblico.

De acordo corn o substitutivo, a data de vigencia do reajuste passa de 1°/7
path 1°/i 2/2000. A fim de compensar a perda decorrente da postergaçao da
data em que a concessão entraria em vigor, mas permitindo que a elevacao
das despesas decorrentes da medida se mantivesse nos parâmetros
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fez-se a opçao de
conceder aos servidores cinco abonos pecuniários, relativos aos meses de
julho a novembro, no valor unitário correspondente a 10% do vencimento
básico que integra a remuneraçäo do servidor, Os proventos Cu 0 estipendio
de pensão.

Em decorrência dessas alteraçOes, o valor do crédito suplementar a ser
aprovado foireduzido.

Assim, não ha alteraçOes substanciais no projeto que comprometam a
iñteñçao de Se conceder aos servidores urn reajuste de vencimentos, pois
esté passará a vigorar no més de dezembro de 2000, razão que justifica a
aprovaçâô da alteracao proposta.- - - - 	 - . 	 Conclusão 	 -	 - 	 -

Diante do exposto, - opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°
1.223/2000, no 2° turno, ñ forrna do véñcido no 1° turno. 	 ' 	 -

Sala das ComissOes, 8 de novembro dé 2000. ----- 	 -

385
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rémolo Aloise - Rogerio Correia -

Eduardo Hermeto - Otinto God inho - Irani Barbosa.
Redacao do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.223/2000

Reajusta Os vencimentos dos servidores ativos e inativos do Ministério
Püblico do Estado de Minas Gerais e da outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 indice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e inativos do Ministério PUblico do Estado
de Minas Gerais fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1° de
dezembro de 2000, passando a ter o valor de R$ 488,07 (quatrocentos e
oitenta e olto reais e sete centavos).

Art. 2° - 0 servidor ativo e inativo do Ministério Püblico e o beneficiário de
pensão por morte de ex-servidor do Ministério PUblico farão jus a ate cinco
abonos pecuniârios retroativos aos meses de julho a novembro de 2000.

§ 1° - 0 abono de que trata o 'caput" terá o valor unitário correspondente a
10% (dez por cento) do vencimento básico que integra a remuneraçäo do
servidor, Os proventos ou o estipêndio de pensao, conforme o caso, incidente
sobre o vencimento básico efetivamente percebido pelo servidor Cu
pensionista nos meses de julho a novembro de 2000.

§ 2° - lncidiräo sobre o abono de que trata o "caput" deste artigo as
contribuiçOes de que tratam a Lei n o 13.441, de 5 de janeiro de 2000, e o art.
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da Lei
n° 13.455, de 12 de janeiro de 2000.

§ 3° - 0 abono de que trata o "caput" não incidirá sobre a remuneraçâo do
décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias, dos adicionais por
tempo de serviçO ou de gratificaçao, adicional ou vantagem pecuniária de
qualquer natureza percebida pelo servidor ou pensionista.

Art. 30 Para atender as despesas decorrentes da execução desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de
R$1.010.000,00 (urn milhão e dez mit reais), observado o disposto no art. 43,
§ 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5--Revogam-se a disposiçOes em contrério.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.240/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentâria

RelatOrio
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em epigrafe

tem como objetivo promover o reajustamento dos vencimentos e proventos
dos ser-vidores ativos e inativos da Assembiéia Legislativa.

A matéria foi discutida e aprovadaem 10 turno na forma do Substitutivo n° 2
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e vem, agora, a esta comissão para, nos termos regimentais, receber
parecer para 2° turno. Em anexo segue a redaçao do vencido, que e parte
deste parecer.

Fundamentaçao
Como esta comissão já se manifestou quando do exame do projeto em 1°

turno, a matéria, ao definir as regras para o reajustamento dos vencimentos e
proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo, contribui para
a correção da defasagem salarial desses servidores. Nesse sentido, a
proposição, na forma aprovada em 1° turno, acompanha os parâmetros
definidos para o Poder Judiciário e para o Ministério Püblico.

Deve-se destacar, por sua relevância, o fato de que as modificaçoes
introduzidas pelo Substitutivo n° 2, aprovado, representam uma economia da
ordem de R$3.000.000,00 para os cofres pUblicos, neste exercicio.

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

1.240/2000 no 2° turno, naforma do vencido em 1°turno.
Sala das Comissães, 8 de novembro dé 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Correia, relator - Rêmolo Aloise - Irani

Barbosa - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto.
Redaçao do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.240/2000

Reajusta os vencimentos dos servidores da Assembléia Legislativa do
Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 indice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e inativos da Assembléia Legislativa,
instituida pela Resoluçao n° 5.090, de 17 de dezembro de 1990, e alterada
pelo art. 18 da Resoluçao n° 5.134, de 10 de setembro de 1993, fica
reajustado em 10% (dez por cento) a partir de 1° de dezembro de 2000,
passando a ter o valor de R$ 233,90 (duzentos e trinta e trés reais e noventa
centavos).

Art. 2° - 0 servidor ativo e inativo da Assembléia Legislativa e o beneficiário
de pensão por morte de ex-servidor da Assembléia farão jus a ate cinco
abonos pecuniários, retroativos aosrneses dejuiho a novembro de 2000.

§ 1° - 0 abono de que trata a "caput" terá o valor unitário correspondente a
10% (dez-pbr cento) do vencimentobásico que integra a remuneraçao do

- servidor,os proventos ou o estipêndio de pensäo, conforme o caso, incidente
sbbre a vencimento básico efetivamente percebido pelo servidor ou
pensiorista nos meses de julho a novembro de 2000.

§ 2° - Incidrrão sobre o abono a que se refere a caput deste artigo as
contribuiçoes de que tratam a Lei n° 13.441, de 5 de jañeiro de 2000; ci art.
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24 da Lei n o 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da
Lei n o 13.455, de 12 dejaneiro de 2000, e a art. 5°da Lel n° 13.163, de 20 de
janeiro de 1999, observado o disposto no art. 8° da Lei Complementar n° 52,
de 25 de novembro de 1999.

§ 30 - 0 abono de que trata o 'caput" não incidirá sobre o décimo terceiro
salário, o terço constitucional de férias, os adicionais por tempo de serviço ou
sabre gratificacao, adicional ou vantagem pecuniária de qualquer natureza
percebida pelo servidor ou pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decorrentes da execução desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de R$
7.500.000,00 (sete rnilhôes e quinhentos mil reais), observado o disposto no
art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao.
Art. 5° - Revogam-se a disposiçOes em contrário.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 910/2000
Cornissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 910/2000, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
declara de utilidade püblica a Associaçao dos Pescadores e Amigos do Rio
Machado - ASPARMA -, corn sede no Municipio de Machado, foi aprovado
em turno Unico, na forma original.

Vem agora a projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 910/2000
Declara de utilidade publica a Associacao dos Pescadores e Amigos do Rio

Machado - ASPARMA -, corn sede no Municipio de Machado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação dos Pescadores e

Amigos do Rio Machado - ASPARMA -, corn sede no Municipio de Machado.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 941/2000
Cornissäo de Redaçao

O Projeto de Lei n° 941/2000, do Deputado Durval Angelo, qué declara de
utilidade pUblica a Associação Comunitãria dos Pequenos Agricultores de
Pocrane, corn sede no Municipio de Pocrane, foi aprovado em turno ünico,
corn aEmenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a tim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 941/2000
Declara de utilidade pUblica a Associacao Comunitària dos Pequenos

Agricultores de Pocrane - ACOPAPO -, corn sede no Municipio de Pocrane.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Associaçao Comunitária dos

Pequenos Agricultores de Pocrane - ACOPAPO -, corn sede no Municipio de
Pocrane.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.045/2000
Comissäo de Redacão

O Projeto de Lei n° 1.045/2000, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pUblica a Associacao Brasileira de Odontologia - Regional de
Uberlãndia, corn sede no Municipio de Uberlãndia, foi aprovado em turno
Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.045/2000
Declara de utilidade püblica a Associaçao Brasileira de Odontologia -

Regional de Uberlãndia, corn sede no MunicIpio de Uberlãndia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Brasileira de

Odontologia - Regional de Uberlãndia, corn sede no Municipio de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.049/2000
Comissão de Redaçao

0 Projéto de Lei n° 1.049/2000, do Deputado Ivo José, quedeclara de
utilidade pUblica a Associação Vida Natural de Timôteo - lnstithtô Vita, corn
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sede no Municipio de Timóteo, foi aprovado em turno ünico, na forma
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 1.049/2000
Declara de utilidade pUblica a Associacao Vida Natural de Tirnôteo -

Instituto Vita, corn sede no Municipio de Timôteo.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Associação Vida Natural de

TimOteo - Instituto Vita, corn sede no Municipio de Timôteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.101/2000
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.101/2000, do Deputado Rêmolo Aloise, que declara
de utilidade pUblica a Irmandade do Instituto de São Vicente de Paulo, corn
sede no Municipio de Cássia, foi aprovado em turno ünico, na forma original.

Vern agora a projeto a esta Cornissão, a tim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 1.101/2000
Declara de utilidade pOblica a frmandade do Instituto de São Vicente de

Paulo, corn sede no Municipio de Cássia.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Irrnandade do tnstituto de São

Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Cássia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.104/2000
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.104/2000, do Deputado Edson Rezende, que declara
de utilidade püblica a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, corn
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sede no Municipio de Juiz de Fora, foi aprovado em turno Onico, corn a
Emenda n° i.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.104/2000
Declara de utilidade publica a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de

Fora - SMCJF -, corn sede no Municlpio de Juiz de Fora.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade de Medicina e

Cirurgia de Juiz de Fora - SMCJF -, corn sede no Municiplo de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissôes, 7 de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.107/2000
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 1.107/2000, do Deputado Edson Rezende, que declara
de utilidade pUblica o Projeto Vida, corn sede no Municlpio de Santos
Dumont, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

Vem agora . 0 projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.107/2000
Declara de utilidade pOblica a entidade Projeto Vida, corn sede no

Mumipo de Santos Dumont.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -. Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Projeto Vida, corn

sede no Municlpio de SantOs Dumont.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalrna Diniz, relator L Ailton Vilela.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.215/2000
Comissão de Redaçao

• O Projeto'de. Lei n° 1.215/2000, do Presidente do Tribunal de Justica, que
reajusta Os vencimentos e proveritos dos servidores do Poder Judiciário e dá
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outras providéncias, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10

turno.
Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.215/2000
Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado e

dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Indice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e dos inativos do Poder Judiciãrio do
Estado fica reajustado em 10% (dez por cento) a partir de 1° de dezernbro de
2000, passando a ter o valor de R$ 488,07 (quatrocentos e oitenta e oito
reals e sete centavos).

Art. 2° - Os servidores ativo e o iriativo do Poder Judiciârio do Estado e 0
beneficiãrio de pensao por morte de ex-servidor desse Poder farão jus a ate
cinco abonos pecuniários retroativos aos meses de julho a novembro de
2000.

§ 10 - 0 abono de que trata o "caput" terá o valor unitário correspondente a
.10% (dez por cento) do vencirnento bésico que integra a remuneração do
servidor, Os proventos ou o estipéndlo de pensao, conforme o caso, incidente
sobre o vencimento básico efetivamente percebido pelo servidor ou pelo
pensionista nos meses de julho a novembro de 2000.

§ 2° - lncidirão sobre o abono a que se refere o "caput" deste artigo as
contribuiçoes de que tratam a Lei n° 13.441, de 5 de janeiro de 2000, e o art.
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da Lei
•n° 13.455, de 12 de janeiro de 2000.

. 30 - o abono de que trata o "caput" não incidirä sobre o décirno terceiro
salãrio, o terço constitucional de férias, Os adicionais por tempo de serviço ou
sobre gratificaçao, adicional ou vantagem pecuniária de qualquer natureza
percebida pelo servidor ou pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decorrentes da execuçäo desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de R$
21 .400.000,00 (vinte e urn milhöes e quatrocentos mil reais) para o Tribunal
deJustiça, R$1.760.000,00 (urn rnilhão setecentos e sessenta mil reals) para
O Tribunal de Alçada e R$223.000,00 (duzentos e vinte trés mil reals) para o
Tribunal de Justica Militar, observado o disposto no art. 43, § 1°, da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
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Art. 5° - Revogam-se a disposiçôes em contrãrio.
Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2000.
Gylcon Terra Pinto, Presidente - Maria OlFvia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2000
Comissâo de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.223/2000, do Procurador-Geral de Justiça do Estado,
que reajusta o valor do indice básico dos vencimentos e proventos dos
servidores do Ministério Ptblico do Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias, foi aprovadono 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.223/2000
Reajusta Os vencimentos dos servidores do Ministérlo Püblico do Estado e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 indice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencimentos dos servidores ativos e inativos do Ministério PUblico do Estado
fica reajustado em 10% (dez por cento) a partir de 1° de dezembro de 2000,
passando a tel o valor de R$488,07 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sete
centavos).

Art. 2° - 0 servidor ativo e inativo do Ministério PUblico do Estado e o
beneficiãrio de pensão par morte de ex-servidor do Ministério Püblico do
Estado farão jus a ate cinco abonos pecuniários, retroativos aos meses de
julhoa novembro de 2000.

§ 1° - 0 abono de que trata a "caput" terá o valor unitàrio correspondente a
10% (dez par cento) do vencimento básico que integra a remuneração do
servidor, os proventos ou a estipendio de pensão, coriforme a caso, incidente
sabre a vencimento básico efetivarnente percebido pelo servidor ou
pensionista nos meses de juiho a novembro de 2000.

§ 2° - lncidirão sobre a abono a que se refere a "caput" deste artigo as
contribuiçöes de que tratarn a Lei n° i 3.441, de 5 de janeiro de 2000, e a aft
24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da Let
n° 13.455, de 12 de janeirb de 2000.

§ 3° - 0 abono de qué trata a "caput" nao incidirâ obre a décimo terceiro
salário, o terco constituóional de fériés, as adicionais por terñpo de serviço ou
sobre gratificacão, adicional ou vantaem pecuniaria de qualquer natureza
percebida pelo servidor ou pensionista.

Art. 3°- Para atnder as depesas decorrentés da execucão desta lei, fica a
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Poder Executiva autorizado a abrir créditb suplementar ate o valor de
R$1.O10.000,00 (urn milhão e dez mil reais), observado o disposto no art. 43,
§ 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta el entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revagam-se a disposiçoes em contràrio.
Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatara - Djalma Diniz -

Marco Regis.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.240/2000

Comissão de Redação
0 Projeta de Lei n° 1.240/2000, da Mesa da Assembléia Legislativa, que

reajusta Os vencimentas dos servidores ativas e inativos da Assembléla
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turna.

Vern agora a prajeta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1° do art.
268 do Regimenta Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a prapasiçãa a seguinte redaçaa final,
que estã de acordo corn o apravado.

PROJETO DE LEI N° 1.240/2000
Reajusta as vencimentos dos servidores da Assembléia Legislativa do

Estado e dã outras pravidencias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - C) indice básico da tabela de escalonamento vertical de

vencirnentos dos servidores ativos e inativos da Assembléia Leg islativa,
instituida pela Resoluçaa n° 5.090, de 17 de dezembra de 1990, e alterada
pelo art. 18 da Resoluçaa n° 5.134, de 10 de setembra de 1993, fica
reajustado em 10% (dez por cento) a partir de 1° de dezembro de 2000,
passando a ter o valor de R$ 233,90 (duzentos e trinta e trés reals e naventa
centavas).

Art. 2° - Os servidores ativo e inativa da Assembléia Legislativa e a
beneftciário de pensao por morte de ex-servidor da Assembléia farão jus a
ate cinco abonos pecuniários, retroativas aos meses de julho a novembro de
2000.

§ 10 - 0 abono de que trata a "caput" terá o valor unitãrio carrespandente a
10% (dez par cento) do vencimenta bãsico que integra a remuneração do
servidor, as praventos ou a estipéndia de pensão, confarme a caso, incidente
sabre a vencimenta bãsico efetivamente percebida pela servidor au pelo
pensionista nos meses de julho a novembra de 2000.

§ 2° - lncidirão sabre a abono a que se refere a "caput" deste artigo as
cantribuiçoe dé que tratam a Lel n o 13.441, de5 de janeiro de2000; a art.
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24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, alterado pelo art. 3° da
Lei n° 13.455, de 12 de janeiro de 2000, e o art. 5° da Lei n° 13.163, de 20 de
janeiro de 1999, observado o disposto no art. 8° da Lei Complementar n° 52,
de 25 de novembro de 1999.

§ 3° - 0 abono de que trata o "caput" não incidirá sobre o décimo terceiro
salário, o terço constitucional de férias, Os adicionais por tempo de serviço ou
sobre gratificaçao, adicional ou vantagem pecuniária de qualquer natureza
percebida pelo servidor ou pelo pensionista.

Art. 3°- Para atender as despesas decorrentes da execução desta el, fica a
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ate o valor de R$
7.500.000,00 (sete milhöes e quinhentos mil reais), observado o disposto no
art. 43, § 1°, da Lei Federal n°4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 50 - Revogam-se a disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz -

Marco Regis.
PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N° 1 APRESENTADO EM PLENARIO

AO PROJETO DE LEI N° 1.215/2000
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria

Relatôrio
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a projeto de lei em

epigrafe foi encaminhado a esta Casa Legislativa por meio do Oficio n°
5/2000 e objtiva reajustar os vencirnentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciãrio e dar outras providéncias.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 30/9/2000, a projeto foi distribuido
as comissöes competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Cornissão de Constituiçao e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucianalidade e legalidade da matéria.

Por seu turno, a Comissão de Administraçao PUblica emitiu parecer pela
sua aprovação.

Esgotado o prazo para apreciacão nas comissães, a proposição foi incluida
na ordem do dia para discussão e votaçao, ocasião em que recebeu a
Substitutivo n° 1.

Retorna, agora, a .esta Comissäo a projeto de lei em pauta para receber
' arecer 'sobreo substitutivo de,Plenãrio.

Fundamentaçâo
OSubstitutivo n° 1, do Deputado AntOnio Andrade, mantém a praposta de

reajustar Os vencimentos dos servidores ativos e inatvos do Poder Judicianio
no mesmo percentual praposto pelo projeto original, correspondente a-10%,
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fixando a Indice básico da tabela de escalonamento vertical de
vencimentos desses servidores em R$488,07.

Entretanto, no que se refere a data de incidéncia do reajuste, bern como a
sua retroatividade, a substitutivo em exarne propOe a concessãa de um
abano pecuniária, retroativo aos meses de julho a novembro de 2000, a firn
de que samente a partir de 10 de dezembro deste ano a reajuste incida sobre
Os vencimentos dos servidores do Ministéria PUblico.

Corn a mesma finalidade foram apresentados Os Substitutivos n°s 1 e 2 aos
Prajetos de Lei n°s 1.215 e 1.240/2000, do Ministério Püblico e da Mesa da
Assembléia Legislativa, respectivamente.

E de fundamental importãncia para as servidores do Poder Judiciário, como
também para as servidores do Poder Legislativo e do Ministéria Püblico, a
cancessão de reajuste de 10%, conforme proposto.

No momenta em que tadas as esferas de Poder e de Governo devem
obediéncia as novas regras irnpastas pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
reconihecernos que a substitutiva em apreço corisidera a necessidade de se
conceder tal reajuste, mas pretende minimizar o impacta financeiro neste final
de ano.

Pelas razOes expastas, apresentamas a seguinte conclusäo.
Conclusão

Opinamos, partanta, pela aprovaçao do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei
n° 1.215/2000.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Irani Barbosa - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Olinto Godinho.
PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N° 1 A0 PROJETO DE LEI N°

1.223/2000
Camissão de Fiscalização Financeira e Orcamentaria

RelatOrio
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a projeta de el em epigrafe foi

encaminhado a esta Casa Legislativa par meio do Oflcio n° 3/2000 e objetiva
reajustar o valor do indice basica de vencimenta e praventa dos servidores
do Ministério Püblico do Estado de Minas Gerais e dar autnas providências.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 6/10/2000, a projeto foi distnibuido
as comissOes competentes pana receber parecer, nos termas do art. 189, c/c
o art. 102, do Regimento Intenno.

Prelirninarmente, a Comissão de Constituiçãa e Justica emitiu parecer pela
junidicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Por seu turno, a Comissão de Administraçaa Püblica emitiu parecer pela
apnovaçao da matéria.

Esgotado p prazo para a sua apreciacaa nas corn Oes, a proposiçãa foi
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inclulda na ordem do dia para discussão e votaçao, ocasião em que
recebeu o Substitutivo n° 1.

Retorna, agora, a esta Comissão a matéria para que se emita parecer
sobre o substitutivo apresentado em Plenário.

Fundamentaçao
0 Substitutivo n o 1, de autoria do Deputado AntOnio Andrade, mantém a

proposta de reajustar os vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Ministério PUblico, no mesmo percentual proposto pelo projeto original,
correspondente a 10%, fixando o Indice básico da tabela de escalonamento
vertical de vencimentos desses servidores em R$488,07.

No tocante a data de incidéncia do reajuste, bern como a sua
retroatividade, o substitutivo em exame propOe a concessão de urn abono
pecuniário, retroativo aos meses de julho a novembro de 2000, a firn de que
somente a partir de 10 de dezembro deste ano o reajuste incida sobre os
vencimento dos servidores do Ministério PUblico.

No mesmo sentido, foram apresentados o Substitutivo n° 1 ao Projeto de
Lei n° 1.215/2000 e o Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 1.240/2000, de
autoria, respectivarnente, do Tribunal de Justiça e da Mesa da Assembléia
Legislativa.

E de fundamental importáncia para os servidores do Ministério Püblico,
corno também para Os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciãrio, a
concessão de reajuste de 10%, conforme e proposto.

Em nosso entendirnento, o substitutivo em apreço considera a necessidade
de se conceder tal reajuste, mas pretende minimizar o irnpacto financeiro
neste final de ano.

No momento em que todas as esferas de Poder e de Governo devem
obediência as novas regras impostas pela lei de responsabilidade fiscal,
notadamente quanto aos gastos corn despesa de pessoal, e conveniente que
seja aprovado o projeto na forma do substitutivo proposto, razão pela qual
apreentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Opinamos, pois, pela aprovação do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°

1.223/2000.
Saladas ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Irani Barbosa - Eduardo Hermeto -

Rérnolo Aloise - Olinto Godinho - Rogerio Correia.
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N°S 1 E 2, APRESENTADOS EM

PLENARIO, AO PROJETO DE LEI N° 1.240/2000
Cbmissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária

A	 Relatorio
De autoria da Mesa'da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em epigrafe

objetiva reajustar Os vencirnentos dos servidores ativos e inativos da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diãrio do Legislativo" de 20/10/2000, o projeto foi distribuido
as comissOes competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 79, VIII, "a", do Regimento lnterno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Por seu turno, a Mesa da Assembléia emitiu parecer pela aprovacão da
matéria.

Esgotado a prazo para sua apreciação nas comissOes, a proposição foi
incluida na ordem do dia para discussão e votaçao, ocasião em que recebeu
as Substitutivos n°s 1 e 2.

Retorna, agora, a esta Comissão o projeto de lei em pauta, para receber
parecer sobre as substitutivos de Plenário.

Fundamentacão
0 Substitutivo n° 1, do Deputado Sávio Souza Cruz, propOe,

precipuamente, urn reajuste diferenciado para as servidores da Assembléia
Legislativa, de forma que urna parcela desses servidores teria urn reajuste
salarial superior a 10%, no intuito de beneficiar as categorias de
remuneracOes mais baixas, conforme se verifica no Anexo I, que a
acompanha.

Ha que se ressaltar que a proposta do Substitutivo n° 1 é a de que a
reajuste seja pago como abano, retroativo a 1°/7/2000, sendo incorporada ao
vencimento a partirde 1°/1/2001.

Baseia-se a autor nas dificuldades encontradas para a concessãa do
reajuste de 10% para todos as servidores, em face do forte impacto que
causaria na folha de pessoal da Assembléia Legislativa, justarnente no
momento em que as Poderes do Estado precisam adequar seus gastos as
normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no
tocante a despesa corn pessoal.

Não obstante a preocupacão do nobre parlamentar em privilegiar as
categorias de menor Indice salarial, a proposiçao fere a princIpio isonOmico
assegurado pela Constituiçâo Federal a todos as servidores, par meio do art.
37, inciso X.

Corn efeito, a proposta de um reajuste de 10% para as servidores do Poder
Judiciário, do Ministério PUblico e da Assembléia Legislativa, por meia dos
respectivos projetos de lei, expressa o direito assegurado pelo dispositivo
constitucional supracitada, uma vez que busca tão-somente uma reposição
salarial, ao contrãrio das medidas adotadas pela Poder Executivo, por meio
das leis delegadas que propOem a revisão da rernuneração dos servidores e
o reajuste diferenciado na reestruturação do sistema remuneratOriobaseado
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em carreiras.

A propósito, a forma de reajuste sugerida pelo Substitutivo n o 1 certamente
influiria na estrutura das carreiras do quadro de pessoal desta Casa, pois tern
como conseqUência o reposicionamento de servidores. Ademais, deixa de
observar a regra que fixou Os padröes de vencimento estabelecidos corn
base na hierarquia funcional.

Por essas razöes deixamos de acolher o Substitutivo n° 1.
Quanto ao Substitutivo no 2, do Deputado AntOnio Andrade, manifestamo-

nos favoráveis a sua aprovção, pois tat proposta se apresenta corno a mais
adequada as necessidades de ambos os lados, ao minimizar para os
servidores os prejuizos causados pelo arrocho salarial e adequar a folha de
pessoal ao poder de gasto da instituiçao.

Nos termos propostos pelo referido substitutivo, o servidor terá uma
meihoria salarial, inicialmente, a partir de juiho de 2000, correspondente a
10% do vencimento básico, que integra sua remuneração, porem na forma de
abono, amenizando-se, assirn, o impacto financeiro neste final de ano. A
partir de 1°/12/2000, será, então, concedido ao servidor o reajuste de 10%,
incidente sobre o indice bãsico da tabela de escalonarnento vertical de
vencime! dos servidores ativos e inativos da Assembléia Legislativa,
conforme reivindicação das categorias.

Ressalte-se, finalmente, que tat proposta também foi apresentada em
Plenário para os Projetos de Lei n o 1.215/2000 e 1.223/000, que dispoem,
conforme ja mencionamos, sobre o mesmo reajuste para Os servidores do
Poder Judiciário e do Ministério PUblico.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do

Substitutivo n° 1, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lel n° 1.240/2000.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogerio Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Rémolo Aloise - Irani Barbosa - Olinto Godinho.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1, APRESENTADA NO 1° TURNO, AO

PROJETO DE LEI N° 545/99
Comissão de Direitos Humanos

RelatOrio
De autdria da Comissão de Direitos Humanos, o projeto em exame

determiria o pagamentô de indenizaçao a vitima de crime de tortura praticado
por agente do Estado. A Comissäö de Constituicão eJustiça conctuiu pela
juridicidaié, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivon° 1, que apreséntoü. As ComissOes de Direitos Humanos e de
EiscalizaçãóFinanceira e Oramentária opinaram por sua aprovaçao na
forma do Substitutivo n o 1. A discussão em primeiro turnofoi ehcerrada corn
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a apresentacão da Emenda n° 1, da Deputada Elaine Matozinhos, a quat
vem a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentaçao
A Deputada Elaine Matozinhos apresentou ao projeto, em 6/10/99, a

Emenda n° 1, para garantir que também os policiais vitimas, fatais ou não, de
violência fIsica tenham direito a indenizaçao pecuniária, desde que o fato
tenha ocorrido no exercIcio de sua atividade profissional.

A superveniência da Lei Delegada n° 43, de 7/6/2000, encampa, em nosso
entender, a intenção da autora da emenda. Corn efeito, o art. 6° dessa lei
garante aos militares estaduais, aos policiais civis e aos guardas
penitenciarios a percepcão de indenizaçao por dano causado por acidente
em servico, devendo o valor ser pago a famIlia da vitima no caso de sua
morte. Assim, nao faz sentido, apos a edição da referida lei delegada, a
aprovação de dispositivo legal que venha a ocasionar idénticos efeitos.

Houvemos por bern, ainda, apresentar ao projeto de lei em tela 0
Substitutivo n° 2, corn vistas a traçar uma linha comum entre a redaçao
original proposta e a redacao dada ao projeto pelo Substitutivo n o 1, da
Comissão de Constituicao e Justiça. Especificamente, e nossa intençao neste
mornento abordar duas questaes que consideramos fundamentais: a da
previsão de valores pecuniãrios a serern pagos a vitirna ou a sua familia e a
da renüncia expressa ao direito a indenizaçao judicial, prevista pelo
Substitutivo n° 1, como condiçao para a percepçao da indenização proposta.

Em prirneiro lugar, consideramos que o valor da indenizacão a ser paga
deve ser definido pelo prOprio Conseiho Estadual de Direitos Humanos,
responsável, segundo o projeto, pelas decisOes que envolvem 0
requerimento de indenizacão. Os valores devem obedecer a urn limite
mInimo e a um méximo, por razão de coerência, rnas a estipulação do valor,
em cada caso, deve ser uma prerrogativa exclusiva do Conselho. Somos,
assim, pela supressão das faixas de valores previstas pelo projeto original e
pelo Substitutivo n o 1.

Em segundo lugar, sugerimos seja abolido a dispositivo proposto no
Substitutivo n° 1, a qual vincula a percepcão da indenização a renüncia
expressa ao direito a indenizacão judicial, uma vez que tat medida
amesquinharia a nobre intençao do autor do projeto, que é justamente a de
valorizar a vida e a integridade fIsica dos cidadãos. Por outro lado, não pode
o Estado arcar corn o pagamento de duas indenizaçOes, urna administrativa e
outra judicial, em razão do mesmo fato, como bern lembra o autor do parecer
da Comissão de Constituiçäo e Justiça. Entendemos que a soluçao por nOs
proposta, incluida no paragrafo Onico do art. 3 do substitutivo a seguir
apresentado, contempla ambos as enfoques, ao estabelecer que a
concessão da indenizaçao proposta deva ser considerada no calculo da
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indenizacão total decorrente de eventual decisão judicial em favor da
vitima.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeiçao da Ernenda n° 1 e do Substitutivo n° 1

ao Projeto de Lei n° 545/99 e pela aprovação do Substitutivo n° 2, que
apresentamOS a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 2
DispOe sobre pagamento de indenização a vitima de tortura praticada por

servidor pOblico do Estado.
Art. 10 - 0 Estado pagará indenização a vitirna de tortura praticada por

servidor pUblico no exercicio de suas funçoes, exciuldos Os casos
contemplados pela Lei n° 13.187, de2O de janeiro de 1999.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, constitui crime de tortura, nos termos da
legislacão federal vigente:

- constranger alguém corn emprego de violência ou grave ameaca,
causando-Ihe sofrimento fIsico ou mental:

a) corn o fim de obter informaçao, declaraçao ou confissão da vitima ou de
terceira pessoa;

b) para provocar acão ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminacão racial ou religiosa;
II - submeter alguern, sob sua guarda, poder ou autoridade, corn o ernprego

de violência ou grave ameaca, a intenso sofrirnento fisico ou mental, como
forma de aplicar castigo pessoal ou med ida de caráter preventivo.

Art. 30 - A indenização prevista por esta lel nào será inferior a R$2.000,00
(dois mil reais) nem superior a R$50.000,00 (cinqUenta mil reais), sendo
estes valores reajustados periodicarnente pela correçao monetãria oficial.

Parãgrafo Onico - 0 valor da indenização recebido pela vItima ou por sua
famIlia nos termos desta lei será deduzido do valor total da indenizacao
decorrente de eventual decisão judicial, fundada em iguais motivos.

Art. 4° - A indenizaçäo prevista por esta lei será requerida pela vitima, por
seu representante legal ou 01 seu sucessor legal, podendo qualquer urn
deles se fazer representar por procurador legalmente constituido para este
fim, no prazo de cento e oitenta dias contados da data em que o crime de
tortura tiver ocorrido.

Art. 5° - A decisão sobre 0 pagamento da indenizaçao instituida por esta lei
será do Conselho Estadual de Direitos Hurnanos.

- São iálidas, visando a comprovar a tortura sofrida, todas as provas
adrnitidas em direito, resguardado ao agressor o direito a ampla defesa e ao
cohtráditôrio.

§ 2° - A decisão do Conselho quanto ao requerimento de indenização será
tomada por maioriaTabsolUtà do seus membros.
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§ 3° - Decidindo pela indenizacão, o Conselho fixarã seu valor,

respeitados os limites previstos no art. 3 desta lei, e, não havendo
disponibilidade financeira para a quitaçao, determinarã sua inclusão na
proposta orçamentaria da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, para liquidação no exercicio fiscal seguinte.

Art. 6° - 0 agente agressor, sern prejuizo das demais sancOes penais, civis
e administrativas cabiveis, deverã ressarcir o Estado do valor da indenização
paga.

Art. 7° - Para custeio das despesas decorrentes da aplicaçao desta lei, o
Estado incluirá dotacao especifica na lei orçamentária.

Art. 8° - Esta lei serã regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicacao.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor no exercicio fiscal seguinte ao de sua
publicacao.

Art. 10 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Glycon Terra Pinto

- Adelmo Carneiro Leão.
PARECER SOBRE A SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 7 E SOBRE A

EMENDA N° 9, APRESENTADAS EM PLENARIO, A0 PROJETO DE LEI N°
997/2000

Comissão de Direitos Humanos
RelatOrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em exame cria o
Fundo Estadual de Seguranca Püblica - FESP - e dã outras providências.
Publicada em 5/5/2000, foi a proposicão distribuida a Comissão de
Constituicão e Justiça, onde recebeu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, e a Comissão de Direitos
Humanos, que opinou por sua aprovação corn as emendas a ela
apresentadas. Recebeu ainda a proposição a Subemenda n° 1 a Emenda n°
7 e a Emenda n° 9, ambas do Deputado João Leite, sobre as quais esta
Comissão emite parecer.

Fundamentacão
A previsâo de reunião pUblica para a escolha dos representantes dos

conseihos municipais, das entidades civis de direitos humanos e das
associaçOes comunitãrias e de moradores e medida de cunho democrãtico,
que visa ampliar a representatividade do grupo coordenador do Fundo que se
pretende criar.

A possibilidade de utilizacão dos recursos do fundo para a formação e
capacitaçao profissional dos agentes e técnicos da area de seguranca
püblica e para a informatização de seus arquivos e dados constitui, da
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mesma forma, medida que engrandece a proposição. 0 fundo a ser criado
estaria, assim, permitindo, além do equipamento das unidades policiais, a
capacitaçao profissional do elemento humano envolvido corn a segurança
pUblica e a modernizaçao da atividade policial, pela via da utilizaçao de
recursos informatizados.

Conci usao
Pelo exposto, somos pela aprovaçäo da Subernenda n° 1 a Emenda n° 7 e

da Emenda n° 9 ao Projeto de Lei n° 997/2000.
Sala das Comissöes, 8 denovembro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente e relatora - Adelmo Carneiro Leão - Marcelo

Goncalves - Gylcon Terra Pinto.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 11 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 192 REUNIAO ORDINARIA, EM 9/11/2000
Presidéncia dos Deputados Durval Angelo e Jorge Eduardo de Oliveira

Sumãrio: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagens n°s 148, 149 e 150/2000 (encaminham Os
Projetos de Lei n°s 1.266, 1.267 e 1.268/2000, respectivamente), do
Governador do Estado - Oficios - 2 Ease (Grande Expediente):
Apresentacao de ProposicOes: Projeto de Lei n° 1.269/2000 - Projeto de
Résoluçao n° 1.270/2000 - Requerimentos n°s 1.741 e 1.742/2000 -
Proposiçao não Recebida: Projeto de lei do Deputado Gil Pereira -
Comunicaçoes: Comunicacoes dos Deputados Ermano Batista e Elaine
Matozinhos - Interrupção e reabertura dos trabaihos ordinãrios -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga -. Durval Angelo - Adelino de Carvaiho - Agostinho PatrUs -

Ailton Vilela - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio
Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marco
Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Ronaldo Canabrava - Sebastiäo Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As l4hO2min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Ease (Expediente)

Ata
- 0 Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc",

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 1 a Secretãria "ad
correspondéncia:

procede a leitura da ata

hoc", lê a seguinte

L
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MENSAGEM N° 148/2000*
Bela Horizonte, 8 de novembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-rne encaminhar a V.Exa., para o obsequio de sua atençao e

apreciação dessa egregia Assembléla Legislativa, em regime de urgencia, a
anexo projeto de lei, que dispãe sobre medidas de reestruturaçào em orgaos
e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente,
Itamar Augusto -Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Bela Horizonte, 8 de novembro de 2000.
Senhor Governador,
Cumprindo determinacao de V.Exa., a Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenacao Geral elaborou estudo de reorganizaçao de urn
conjunto de órgãos e entidades que integram a setor pUblico do Poder
Executivo, objetivando o aumento da produtividade, racionalidade,
transparéncia e qualidade dos serviços pUblicos, eliminando superposiçOes e
desperdicios e reduzindo despesas.

Na etaboração desse trabalho, a SEPLAN contou corn a indispensével
apoio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçao e da
Secretaria de Estado da Fazenda.

A proposta orienta-se em diretrizes estabelecidas por seu Governo, que
buscam, fundamentalmente, a fortalecimento e a reconstrucao do Estado,
assegurando-Ihe eficácia para a execuçao das politicas pUblicas voltadas
para a promoção do desenvolvimento e do bern-estar social.

o PIano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - preconiza "a
reorganização institucional dos Orgaos e entidades do Governo de Minas
Gerais, tendo em vista a transparéncia e a controle social sobre as açoes
bern corno a aumenta dos niveis de eficiência e eficácia da adrninistraçao
pUblica, corn acoes integradas segundo as dimensOes de governo e a
melhoria na qualidadé dos serviços prestados".

o Prograrna de Resgate da Cidadania e de Recanstruçao Etica do Estado,
aprovado par Vossa Excelencia, salienta que "a reconstruçao que se
pretende nada tern a ver corn a preservaçao de estruturas arcaicas, pesadas
e burocratizadas, que consornem grande parte dos recursos pUblicos em
atividades meio e provocam a justa repulsa da opiniao pUblica. 0 Governo
busca construir urn setor pUblico moderno, capaz de atender eficazrnente as
demandasda sociedade e, sobretudo, de promover odesenvolvimento e a
bem-estar social. Enfim, urn Estado subrnetido aos interesses do povo, a
concretização dos direitos sociais fundamentais, a realizaçao do Estado
Dernoárãtico de Direito".

A execução dessa tarefa essencial de reconstruçäo do setor pUblico prevé
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a adoção de amplo conjunto de medidas relacionadas corn a politica de
recursos humanas dos servidores do Poder Executivo, meihoria da gestao
das contas publicas e reestruturaçao e reorganização de orgaos e entidades.
Neste cantexto, várias acôes vêrn sendo implernentadas desde a inicio do
seu Governo, principalmente aquelas relacionadas corn o controle das
despesas e o aperfeiçoamento dos rnecanismos de combate a evasão fiscal.
Na area de recursos hurnanos, foram intensificados os programas de
capacitaçao e estabelecidos prazos para a conclusâo dos estudos
relacionados corn as carreiras e corn a previdência dos servidores.

Deve-se destacar que a Governo de V. Exa. resgatou, corno prometido, a
controle efetivo do Estado sobre a CEMIG, recuperou o BDMG e fortaleceu a
COPASA. Passou para o controle da Uniâo, sem nenhum cornprometimerito
de politicas pUblicas especificas ou de impacto negativo sobre a economia do
Estado, a CEASA e a CASEMG.

o conteüdo da proposta que ora subrneternos a V. Exa. procura dar
continuidade ao projeto de reconstrução do setor pUblico, diretriz perrnanente
em seu Governo. Cuidou-se, em sua elaboracao, de preservar integralmente
as funçoes do Estado e fortalecer as atividades final isticas das organ izacöes.

Smntese das Propostas
- Reestruturação-reorganizacão interna de todas as Secretarias de Estado,

corn excecäo das Secretarias de Estado da Seguranca PUblica e do Turisrno.
- Absorcão das funçoes da Secretaria de Estado de IndUstria e Comércio

pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçäo Geral.
- Absorcao da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -

SUDENOR - pela Comissão de Desenvolvirnento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, que passara a denorninar-se Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, vinculados a SEPLAN.

- Extinçao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos, passando suas
funcaes ao Conselho Estadual de Politica Ambiental - COPAM.

- Extinçaa do Conseiho de Coordenacaa Cartografica - CONCAR.
- Extincao do Departarnento de Obras Püblicas do Estado de Minas Gerais,

passando suas funçOes para a Secretaria de Estada dos Transportes e Obras
PUblicas e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG.

- Extinçao da Fundaçao Rural Mineira - Colonizaçao e Desenvolvirnenta
Agrario - RURALMINAS -, corn a transferência de suas funçoes para a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável, Instituto de Terras
do Estado de Minas, Gerais - ITER - e Departarnenta de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

- Extinçao da Fundaçao Educacional Caio Martins, corn a manutenção de
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todas as suas unidades escolares, que passarão a integral a rede
estadual de ensino, diretamente ligada a Secretaria de Estado da Educaçao.

- Extinção da Agencia Estadual de Regulaçao de Serviços PUblicos de
Minas Gerais - ARSEMG.

- Extinçao da Caixa de Amortizaçao da Divida - CADIV.
- Extincao da Ernpresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, passando suas

funçoes para a Secretaria de Estado do Turismo.
- Desmembramento da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao

Social em Secretaria de :Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de
Governo e Secretaria de Estado de Comunicaçäo Social.

- Transformaçao da Superintendéncia Geral Fundiária-lnstituto de Terras -
hER - na autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

- Transferéncia da vinculacão do lnstituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e da Companhia de Processarnento de
Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE - para a Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Adrninistraçào, da Companhia Mineira de
Promoçoes - PROMINAS - para a Secretaria de Estado do Turismo, da
Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais - EPAMIG - para a
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Fundaçäo de Educaçao
para o Trabaiho de Minas Gerais - UTRAMIG - para a Secretaria de Estado
da Educaçao.

- Criação da Ouvdoria-Geral do Estado de Minas Gerais, composta pela
Ouvidoria da Pohicia do Estado de Minas Gerais, Ouvidoria Ambiental do
Estado de Minas Gerais e outras em tramitacäo na Assernbléia Legislativa.

- Subordinação diretamente ao Governador da Fundacào João Pinheiro.
Corn as intervençoes relacionadas, serão extintos cerca de 2.700 cargos

comissionados. Além dos ganhos de produtividade e corn a meihoria da
qualidade dos servicos e atividades, estima-se impacto orçarnentário anual
de R$20.000.000,00 (vinte milhOes de reais), apenas corn a extincão de
cargos cbmissionados. Outros custos relevantes, corno alugueis, energia,
telecomunicaçoes, informãtica, veiculos, burocracia, contratos de prestação
de servicos, etc., também serao reduzidos.

Cumpre observar que o desmembramento da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social representa mera divisão de atividades. A
atual Secretaria conta corn 329 (trezentos e vinte e nove) cargos
cornissionados'que serão reduzidos para 202 (duzentos e dois) cargos corn
o citado desmembramento, além da extincao de 72 (setenta e dois).

A transformaçâo do ITER em autarquia representa grande avanço para a
implementaçao da politica agrária no Estado de Minas Gerais, clara
prioridade do Governo. Os custosT àdicionais corn essa rnedida serão mais do
que compensados corn a eliminaçao daqueles que atualmente impactarn a
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RURALMINAS. 0 quadro de servidores será formado sem a necessidade
de novas contrataçoes. Os beneficios sociais propiciados pela autonomia da
entidade serão percebidos rapidamente, tendo em vista metas ja
estabelecidas para a atuacão do ITER.

A absorcäo da SUDENOR pela CODEVALE, que passará a denominar-se
Instituto de Desenvolvimento do Node e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -,
justifica-se pela necessidade de uniformizar e fortalecer a conduçao das
pohiticas pubhicas na Area Mineira da SUDENE, que hoje também abrange o
Vale do Jequitinhonha.

Finahizando, devemos reafirmar que o projeto de reconstruçao do setor
pObhico, determinado por V. Exa., näo se concretiza nern se conclui corn as
intervencOes nomeadas neste documento. Estã prevista, ainda neste mês de
novembro, a reestruturacao do Instituto de Desenvolvimento Industrial de
Minas Gerais - INDI. Visando reforçar setores cujo desernpenho é
considerado por seu Governo fundamental para colocar o Estado na
vanguarda do conhecimento e propiciar a sustentabihidade do
desenvolvimento de Minas Gerais, serão reestruturadas as entidades
autarquicas e fundacionais que atuam nas diversas areas do Estado.
- Ao submeter a V. Exa. a presente proposta, aproveitamos a oportunidade
para reafirmar-Ihe a nossa estima e respeito.

Atenciosamente,
Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Geral.
-	 PROJETO DE LEt N° 1.266/2000

DispOe sobre rnedidas de reestruturação em Orgaos e entidades do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais.

0 povo do Estado de Minas Gerais, pelos seus representantes, decretou, e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Titulo I
DisposiçOes Prelirninares

Ad. 10 - A estrutura orgânica do Poder Executivo terá sua forma alterada
pelos dispositivos desta eL

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao Social fica
desmembrada como se segue:

- Secretaria de Estado da Casa Civil, de que trata o Capitulo II do TItulo Ill
desta lei;

II - Secretaria de Estado da Comunicacao Social, de que trata o CapItulo IV
do Titulo Ill desta lei;

Ill - Secretaria de Estado de Governo, de que trata o Capitulo IX do Titulo
Ill desta lei.

Art. 3° - A autarquia Comissão de Desenvolvimento do Vale do

L
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Jequitinhonha - CODEVALE -, criada pela Lei n° 11.711, de 26 de
dezembro de 1994, absorve as competências da Superintendência de
Desenvolvimento do Norte de Mirias - SUDENOR -, integrante da estrutura
organica da Secretaria de Estado do Planejarnento e 000rdenação Geral, e
altera sua denominacao para Instituto de Desenvolvirnento do Node e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

Art. 4° - Fica criado o Orgâo autônomo Ouvidoria Geral do Estado de Minas
Gerais, que passa a absorver as cornpetências da Ouvidoria da Policia do
Estado de Minas Gerais e da Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas
Gerais.

Art. 5° - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Ouvidoria Geral do
Estado de Minas Gerais, 1 (urn) cargo de Ouvidor Geral do Estado, codigo
MG-66, simbolo AP-52, de recrutamento amplo, corn fator de ajustamento
5,5517 e rernuneração calculada na forma prevista no parágrafo Uriico do
artigo 30 da Lel n° 11.432, de 19 de abril de 1994.

§ 1° - Fica incluIda, no Grupo de Direçao Superior do Decreto n° 37.711, de
29 de dezembro de 1995, a classe de carb Ouvidor Geral do Estado.

§ 2° - 0 cargo de Ouvidor da Policia, integrante do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil, fica transferido para o Quadro
Especial de Pessoal da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais.

Art. 6° - Fica criada a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - ITER -, que absorverá as competéncias da Superintendéncia Geral
Fundiária-Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, integrante da
estrutura orgànica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao
Geral - SEPLAN.

Art. 7° - Ficam extintos Os seguintes órgäos e entidades do Poder
Executivo:

I - Agencia Estadual de Regulação de Serviços PUblicos de Minas Gerais -
ARSEMG -;

II - Departarnento de Obras PUblicas do Estado de Minas Gerais - DEOP -;
lii - Fundaçäo Rural Mineira - Colonizaçao e Desenvolvimento Agrario -

RURALMINAS -;
IV - Fundacão Educacional Caio Martins - FUCAM -, e suas funçOes ficam

absorvidas pela Secretaria de Estado da Educaçao - SEE -;
V - Conselho Estadualde Recursos Hidricos - CERH -, e suas funçoes

ficam transferidas para o Consetho de PolItica Ambiental - COPAM -;
VI - Consèlho de Coordenacao Cartografica - CONCAR -;
VII - Ouvidoria Arnbiental do Estado de Minas Gerais, e suas funçOes ficam

absorvidas pela Ouvidoria Geral do Estado;
VIII - Ouvidoria da Policia, ë suas funçOes ficam absorvidas pela Ouvidoria

Geral do Estado.
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Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir as seguintes

empresas:
I - Caixa de Amortizaçao da Divida - CADIV -;
II - Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS.
Art. 9° - 0 Poder Executivo cornpôe-se da Governadoria, das Secretarias

de Estado, dos órgãos colegiados, dos Orgaos autOnomos, das autarquias,
das fundacOes e das empresas.

Art. 10 - Integram a administraçao pUblica do Poder Executivo como órgãos
e entidades subordinados diretarnente ao Governador do Estado:

I - as Secretarias de Estado;
II - o Conseiho de Governo- CONGOV -;
III - o Conselho de Defesa Social - CODEF -;
IV - o Conselho de Desenvolvirnento Econômico e Social - CDES
V - a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais - PGE -;
VI - a Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;
VII - o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -;
VII - a Auditoria-Geral do Estado de Minas Gerais - AGE -;
IX - a Ouvidoria Geral do Estado - OGE -;
X - o Gabinete Militar do Governador do Estado - GMG -;
XI - a Fundacão João Pinheiro - FJP.
Art. 11 - 0 Poder Executivo enviarã a Assembléia Leg islativa projetos de

leis especificas dispondo sobre as alteraçOes tratadas nos artigos 30, 4°, 6° e
7° desta Iei.

Titulo II
Da Governadoria

Art. 12 - A Governadoria cornpOe-se da Vice-Governadoria, da Secretaria
Particular do Governador e da Assessoria Especial de Assuntos
Internacionais.

§ 1 0 - Compete a Secretaria de Estado da Casa Civil dar suporte as
unidades previstas neste artigo, referentes a recursos humanos,
administrativos, materiais, orçarnentários e financeiros.

§ 2° - 0 Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil divide-se
por Iotaçäo, conforrne o Anexo II desta Iei, as unidades da Governadoria.

Art. 13 - A Vice-Governadoria tern por finalidade prestar apoio
administrativo e assessorarnento ao Vice-Governador do Estado no
desempenho de suas atribuiçOes constitucionais e nas funçoes conferidas
por lei ou delegadas pelo Governador do Estado.

Art. 14 - A Assessoria Especial de Assuntos Internacionais tern por
finalidade assessorar o Governador do Estado na formulacão e na
irnplernentaçao da politica de relaçaes internacionais e coordenar 0 processo
de captacão de recursos externos para financiarnento de projetos
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governamentais.
Art. 15 - A Secretaria Particular do Governador tern por finalidade prestar

assessoramento direto e fornecer apoio administrativo ao Governador do
Estado e ao Secretário Particular do Governador, bern corno orientar,
coordenar e promover as atividades de cerimonial nos contatos
governamentais corn autoridades nacionais e estrangeiras.

Titulo III
Das Secretarias de Estado

Art. 16 - Os órgãos de supervisão e articulacão de poilticas pUblicas
setoriais da administraçao publica do Poder Executivo são as Secretarias de
Estado a seguir reIacionadas:

I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA

II - Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC -;
Ill - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT;
IV - Secretaria de Estado da Cornunicaçao Social - SECOM;
V - Secretaria de Estado da Cultura - SEC;
VI - Secretaria de Estado da Educação - SEE;
VII - Secretaria de Estado de Esportes - SEESP;
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda - SEE;
IX - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV;
X - Secretaria de Estado da Habitacao e Desenvolvimento Urbano -

SEHADU;
XI - Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humarios - SEJDH;
XII - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desevolvimento Sustentável

- SEMAD;
XIII - Secretaria de Estado de Minas e Energia - SEME;
XIV - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacao Geral -

SE PLAN;
XV - Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e Administração -

SERHA;
XVI - Secretaria de Estado da SaUde - SES;
XVII - Secretaria de Estado da Segurança POblica - SESP;
XVIII - Secretaria dè Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança

e do Adolescente - SETASCAD;
XIX Secretaria de Estado de Transportes e Obras POblicas - SETOP;
XX - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.

4 	
CapItuIo I

Da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secãol

Dà Finalidade è da Competéncia
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Art. 17 - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - SEAPA tern por finalldade prornover o desenvolvimento da
agricultura, da pecuãria e o controle do abastecimento allmentar.

Art. 18 - Compete a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:

- planejar, em articulação corn a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacao Geral - SEPLAN, as diretrizes fundamentais da politica
estadual para o setor da agricuitura, pecuãria e abastecirnento alimentar e
responder pela sua implernentação;

II - prornover a modernizaçao da agropecuaria estadual visando ao
desenvolvimento econômico e social rural;

Ill - promover, por meio das entidades vinculadas, a difusão do
conhecirnento técnico no rneio rural;

IV - rnanter intercârnbio corn entidades nacioriais e internacionais a firn de
obter cooperacao técnica e financeira, visando a modernizacao e a expansao
das atividades do setor;

V - acompanhar e avaliar a execucão de prograrnas, pianos e projetos para
o setor;

VI - realizar estudos e análises sobre a conjuntura agropecuària estadual,
nacional e internacional, corn vistas a detectar oportunidades de
desenvolvimento do setor;

VII - interagir corn outras instituiçoes püblicas e privadas na elaboraçao de
programas, pianos e projetos que tenham corno objetivo o desenvolvimento
do agronegôcio rural;

VIII - exercer a supervisão dos órgaos e entidades de sua area de
competencia;

IX - exercer outras atividades correlatas.
Seçao II

Da Estrutura Organica
Art. 19 - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-

SEAPA - tern a seguinte estrutura organica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçarnento;
b) Centro de Racionalizaçao e lnforrnaçao;
Ill - Superintendência de Adrninistração e Einanças:
a) Diretoria de Recursos Hurnanos;
b) Diretoria de Contabilidade e Einancas;
c) Diretoria Operacional;
IV - Superintendéncia de Economia Agropecuaria:
a) Diretoria de Análise de Conjuntura;
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b) Diretoria de Coordenaçao de Politica Agropecuãria e de

Abastecimento;
c) Diretoria de Gerenciamento de Projetos.
Paragrafo Unico - A descricao e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em Decreto.
Seção III

Da Area de Cornpetência
Art. 20 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
- Orgaos Colegiados:

a) Conseiho Consultivo de Irrigacao e Drenagem - COlD;
b) Conseiho Diretor das Açoes de Manejo de Solos - CDSOLO;
C) Conseiho Estadual de Politica Agricola - CEPA;
d) Conseiho Estadual do Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar - CONSPRONAF;
II -Autarquia:
a) Instituto Mineiro de Agropecuària - IMA;
Ill - Empresas:
a) Empresa de Assisténcia Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais -

EMATER.
Seçao IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 21 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- 01 (urn) cargo de Oficial de Gabinete, codigo EX-02, simbolo 9/A;
II - 04 (quatro) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo

9/A;
Ill - 09 .(nove) cargos de Assistente Auxiliar, codigo EX-07, simbolo 8/A;
IV - 02 (dais) cargos de Secretàrio Executivo, codigo EX-08, simbolo 8/A
V -01 (urn) cargo de Assessor I, codigo AS-Ui, simbolo 10/A;
VI - 01 (urn) cargo de Assistente de Gabinete, cOdigo EX-42, simbolo 11/A.
Art. 22 - Fica criado, no Quadrô Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 1 (urn) cargo de Auditor
Setorial, codigo MG-45, simbolo US-45.

Art. 23 - Os cargos de provimento em comissão do Quadra Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuãria e Abastecimerito
são as constantes no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Unico - Ficam extintos as cargos em comissão da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que nãô constarn no Anexo
I desta Lei.
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CapItulo ii

Da Secretaria de Estado da Casa Civil
Secao I

Da Finalidade e da Competência
Art. 24 - A Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC - tern por finalidade

prestar assessoramento direto ao Governador do Estado no desempenho de
suas atribuiçoes, especialmente na supervisão e execucão das atividades
administrativas da Governadoria.

Art. 25 - Compete a Secretaria de Estado da Casa Civil:
I - Executar as atividades de suporte as unidades que compoem a

Governadoria nos aspectos de recursos hurnanos, administrativos, materiais,
orçamentários e financeiros.

II - controlar e processar para publicacão as atos administrativos assinados
pelo Governador;

Ill - coordenar as atividades de recebimento e expediçao de
correspondência, controle e arquivamento de processos e documentos da
Secretaria;

IV - executar as atividades relativas ao funcionamento e a manutençao dos
palacios e da residência oficial;

V - exercer a supervisão dos órgaos e entidades de sua area de
cornpetência;

VI - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Organica
Art. 26 - A Secretaria de Estado da Casa Civil tern a seguinte estrutura

orgãnica:
I - Gabinete;
II - Assessaria de Planejamento e Coordenacao;
III - Assessoria Tecnica;
IV - Assessoria de Atos;
V - Superintendência de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Finanças;
b) Diretoria de Administração;
VI Diretoria de Docurnentaçao;
VII - Superintendência de Adrninistração de Palãcios:
a) Diretoria de Manutençao;
b) Diretoria de Servicos;
c) Diretoria Operacional.
Paragrafo Unico - A descrição e a cornpetencia das unidades

adrninistrativas de que trata a artigo serão estabelecidas em Decreto.
SeçaoIII
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Da Area de Competéncia

Art. 27 - Integram a area de competéncia da Secretaria de Estado da Casa
Civil:

- Orgaos Colegiados:
a) Conseiho Estadual da Juventude;
b) Conselho Estadual da Mulher - CEM;
II - Orgaos AutOnomos:
a) EscritOrio de Representaçao do Governo do Estado de Minas Gerais em

Brasilia;
b) Escritório de Representaçao do Governo do Estado de Minas Gerais no

Rio de Janeiro;
C) Escritôrio de Representaçao do Governo do Estado de Minas Gerais em

São Paulo.
Ill -Autarquias:
a) Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - 10;
b) Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG;

Seçao IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 28 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil:

I - 06 (seis) cargos de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo AD-12;
II - 06 (seis) cargos de Assessor do Governador, cOdigo MG-02, simbolo

AG-02;
Ill - 02 (dois) cargos de Assistente Administrativo, cOdigo EX-06, simbolo

9/A;
IV - 11 (onze) cargos de Assistente Auxiliar, codigo EX-07, simbolo 8/A;
V - 10 (dez) cargos de Auxiliar de Intendéncia II, codigo EX-31, sImbolo

4/A;
VI - 03 (trés) cargos de Auxiliar de Intendéncia Ill, cOdigo EX-32, simbolo

6/A;
VII -01 (urn) cargo de Governanta, côdigo EX-13, simbolo 8/A;
VIII -01 (urn) cargo de Mordorno, cOdigo EX-15, simbolo 8/A;
IX - 04 (quatro) cargos de Secretario Executivo, cOdigo EX-08, simbolo 8/A;
X - 30 (trinta) cargos de Secretãrio Microrregional Executivo, cOdigo EX-44,

simbolo 11/A
Art. 29 - Fica alterada, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Casa Civil, a denorninaçao do cargo deSubsecretário para
Secretário Adjunto, rnantida a mesma rernuneracao.

Art. 30 - As classes de cargo de Assessor de Assuntos Internacionais I,
codigoMG-48, simboloAI-01 e'de Assessor de Assuntos Internacionais II,
codigo MG-49, simbolo Al-02 passarha denominar-se Assessor de Assuntos
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de Cerimonial e Assessor Adjunto de Assuntos Internacionais,
respectivarnente, mantidas a mesma rernuneraçao.

Art 31 - Os cargos de provirnento em comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil são Os constantes no Anexo II
desta Lei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos Os cargos em cornissão da Secretaria de
Estado da Casa Civil que não constam no Anexo II desta Lei.

Capitulo Ill
Da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Secão I
Da Finalidade e da Cornpetência

Art. 32 - A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT - tern por
finalidade planejar, coordenar, executar e controlar as atividades setoriais a
cargo do Governo do Estado que visem ao desenvolvimento cientifico e
tecnologico.

Art. 33 - Compete a Secretaria de Estado de Ciéncia e Tecnologia:
- planejar, em articulaçao corn a Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral - SEPLAN -, as diretrizes fundarnentais da politica
estadual para o desenvolvirnento cientifico e tecnologico e responder pela
sua implementaçao;

II - fomentar e estirnular a execuçao de pesquisas, do desenvolvirnento
experimental e dos serviços técnicos-cientificos, bern como a melhoria da
infra-estrutura laboratorial e experimental, e a elevacao permanente da
capacitação de recursos humanos no atendimento as necessidades do
Estado na area;

Ill - fomentar e apolar a formação e implantaçao de empreendimentos
intensivos em conhecirnento e de base tecnologica no Estado;

IV - desenvolver açoes complementares voltadas ao fomento e arnpliação
de recursos e dispéndios necessarios as atividades de Ciéncia e Tecnologia
do Estado;

VI - promover estudos prospectivos em temáticas portadoras do futuro nas
varias areas de interesse da Ciência e Tecnologia para o Estado;

VII - articular-se corn organizacoes de pesquisa, publicas e privadas, de
desenvolvimento experimental e de prestaçao de serviços técnico-cientificos,
localizados no Estado, objetivando a execução, compatibilizacão e
racionalização de politicas e programas na area;

VIII - promover o levantamento sistematico da oferta e da demanda de
cléncia e tecnologia no Estado e difundir inforrnacOes de interesse para
orgãos ou entidades dos setores püblicos e privados;

IX - manter intercãmbio corn entidades pUblicas e privadas nacionais ou
internacionais para o desenvolvimento de pIanos, programas e projetos no

L
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interesse da Ciência e Tecnologia para o Estado;
X - articular-se corn órgãos governamentais, corn associacOes de classes

produtoras e instituiçOes da sociedade civil, tendo ern vista a transferéncia de
tecnoiogia para o setor produtivo;

XI - acompanhar a execuçâo de pianos, programas e projetos
desenvolvidos 01 orgäos e entidades do Poder Executivo na area de ciência
e tecnologia;

XII - exercer a supervisao das atividades dos orgãos e entidades da sua
area de competencia;

XIII - exercer outras atividades correiatas.
Secao II

Da Estrutura Orgânica
Art. 34 - A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia tern a seguinte

estrutura orgànca:
- Gabinete;

II - Assessoria Tecnica;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionaiizaçao e Informação;
IV - Superintendência de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
V - Superintendéncia de Ciência e Tecnoiogia:
a) Diretoria de Inforrnaçao e Avaliaçao;
b) Diretoria de Estudos Técnicos e EconOmicos;
c) Diretoria de Prograrnas;
VI - Superintendéncia de Articulaçao e Prospecçäo:
a) Diretoria de Articulaçao e Cooperaçao;
b) Diretoria de Prospeccao TecnolOgica.
Paragrafo Unico - A descricão e a competéncia das unidades

administrativas de que trata a artigo serão estabelecidas em Decreto.
Secão III

Da Area de Cornpetência
Art. 35 - Interam a area de competencia da Secretaria de Estado de

Ciência e Tecnologia:
I - Orgao Colegiado:
a) Conseiho Estadual de Ciência e Tecnoiogia - CONECIT;
II - Autarquias:
a) Instituto deGeociências Aplicadas - IGA;
b) Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM/MG;
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c) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG;
d) Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES;
III - Fundaçoes:
e) Fundaçao Centro Tecnologico de Minas Gerais - CETEC;
f) Fundaçao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais

FAPEMIG.
IV - Empresa:
a) Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais - EPAMIG.

Secao IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 36 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia as seguintes cargos de provimento em
comissão:

I -2 (dois) cargos de Assessor I, codigo AS-Ui, simbolo 10/A;
II - 3 (três) cargos de Assistente Administrativo, cOdigo EX-06, simbolo 9/A;
III - 2 (dois) cargos de Assistente Auxiliar, cOdigo EX-07, simbolo 8/A;
IV - 1 (urn) cargo de Secretário Executivo, cOdigo EX-08, simbolo 8/A;
V - 2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete, EX-42, simbolo 11/A;
VI - 2 (dois) cargos de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo AD-12.
Art. 37 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Ciência e Tecnoiogia, 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-
45, simbolo US-45.

Art. 38 - Os cargos de provimento em comissão do Quadra Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia são Os constantes
no Anexo III desta Lei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos as cargos em comissão da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnoiogia que não constam no Anexo III desta Lei.

Capitulo IV
Secretaria de Estado da Comunicação Social

Secão I
Disposicoes Preliminares

Art. 39 - Fica criada, na estrutura do Poder Executivo, a Secretaria de
Estado da Comunicaçao Social - SECOM.

Secão II
Da Finalidade e Competencia

Art. 40 - A SECOM tern par finalidade propor, executar e acompanhar a
poiltica estaduai de comunicaçäo social do Estado.

Art. 41 - Compete a Secretaria de Estado da Comunicaçao Social:
I - definir e implantar programas de comunicação social do Governo do

Estado;
II - pianejar, orientar e promover a execução das atividades informativas do
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Governo do Estado, desenvolvendo a articulacao dos Orgàos e das
entidades na divulgaçao e difusäo de informaçOes;

III - assessorar o Governador em seu relacionamento corn a imprensa local,
nacional e estrangeira, visando a centralizacao e ao ordenamento do
intercãmbio de inforrnaçOes entre o Governo e a sociedade;

IV - promover a divulgaçao, em carãter estritarnente informativo, das
principais atividades desenvolvidas pelos ôrgaos e entidades da
administraçäo pUblica do Poder Executivo;

V - celebrar contratos, convenios, acordos, ajustes e outros instrumentos
corn entidades de direito pUblico e privado, nacionais e estrangeiras, para a
realizaçâo de seus objetivos;

VI - planejar e implantar campanhas de interesse social, em cooperaçao
corn ôrgäos e entidades pUblicas estaduais;

VII - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da
sua area de cornpeténcia;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
Secao III

Da Estrutura Organica
Art. 42 - A Secretaria de Estado da Comunicaçao Social tern a seguinte

estrutura organica:
I - Gabinete;
II - Superintendéncia de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Administração;
b) Diretoria de Finanças;
Ill - Superintendéncia de Publicidade:
a) Diretoria de Propaganda;
b) Diretoria de Midia;
IV - Superintendéncia de Irnprensa.
Parágrafo unico - A descriçao e a competéncia unidades administrativas

previstas neste artigo serão estabelecidas em decreto.
Seçao IV

Da Area de Competéncia
Art. 43 - Integram a area de competéncia da Secretaria de Estado da

Comunicaçao Social:
- Orgao Colegiado:

a) Conselho Estadual de Comunicaçao Social - CECS;
II-Autarquia:
a) Departamento Estadual de Telecomunicaçoes - DETEL;
IlL Fundàçäo:
a) Fundaçao TV Minas - Cultural e Educativa;
IV - Empresa:
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a) Radio lnconfidência Ltda.

Seçao V
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 44 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Comunicaçao Social, os seguintes cargos:

- 1 (urn) cargo de Secretário de Estado;
II - 1 (urn) cargo de Chefe de Gabinete, codigo MG-01;
III -2 (dois) cargos de Assessor Técnico, codigo MG-18, simbolo AT-18;
IV - 4 (quatro) cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06;
V - 3 (trés) cargos de Diretor II, codigo MG-05, simbolo DR-05;
VI - 1 (urn) cargo de Assistente de Gabinete, cOdigo EX-42, simbolo 11/A;
VII - 2 (dois) cargos de Assessor Técnico, cOdigo MG-18, simbolo AT-18;
VIII - 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45, sImbolo US-45.
Art. 45 - Ficarn transferidos para o Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Cornunicação Social os seguintes cargos de
provimento ern cornissão da Secretaria de Estado da Casa Civil:

- 1 (urn) cargo de Subsecretário de Estado, que passa a denominar-se
Secretãrio Adjunto;

II - 6 (seis) cargos de Assessor de Cornunicacão Social, côdigo MG-19,
sirnbolo AM-19;

Ill - 10 (dez) cargos de Assessor II, codigo MG-12, sirnbolo AD-12;
IV -2 (dois) cargos de Assessor I, codigo AS-Ui, sIrnbolo 10/A;
V - 2 (dois) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo 9/A;
VI - 1 (urn) cargo de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo 11/A;
VII - 1 (urn) cargo de Oficial de Gabinete, codigo EX-02, sirnbolo 9/A.
Art. 46 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores de funçao

püblica lotados na Subsecretaria de Comunicacao Social ficarn a disposicão
da Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e Administração e serão
transferidos para outros ôrgãos da adrninistração direta, preferencialmente
para a Secretaria de Estado de Cornunicaçao Social, observadas as
necessidades do órgao.

Art. 47 - A jornada de trabaiho dos servidores da SECOM é de 30 (trinta)
horas semanais.

Art.48 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Cornunicação Social são os constantes
no Anexo IV desta Iei.

Capitulo V
Da Secretaria de Estado da Cultura

Seção I
Da Finalidade e da Cornpetência

Art. 49 - A Secretaria de Estado da Cultura - SEC, tern por finalidade
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propor, coordenar, executar e acompanhar a poiltica estadual de cultura.

Art. 50 - Compete a Secretaria de Estado da Cultura:
- fornentar e divulgar a cultura mineira em todas as suas expressOes e sua

diversidade regional, promovendo a circuiaçäo de bens culturais, em
consonância corn as diretrizes definidas pelo Conselho Estadual de Cultura;

II - elaborar e executar pianos, programas e projetos de pesquisa,
documentaçao e divulgação das manifestaçoes culturais;

- promover a preservação do patrimOnio cultural, histOrico, artistico e
documental do Estado, incentivando o seu uso e a sua fruiçao pela
comun dade;

IV - prornover acôes que visern a estimular o surgimento e o
desenvolvirnento de vocaçOes artisticas e a formacao, o aperfeicoamento e a
qualificaçao de técnicos e agentes culturais;

V - estimular a pesquisa e a criação artIstica, promovendo sua veiculaçao;
VI - apoiar e prornover a instalação de bibliotecas, museus, teatros e outras

unidades cuiturais; 	 -
VII - articular-se corn orgaos e entidades oficiais e agentes diversos da

comunidade, bern como relacionar-se com instituiçoes nacionais e
estrangeiras, corn vistas ao intercàmbio e a cooperação cultural;

VIII - incentivar a aplicaçao de recursos pUblicos e privados em atividades
culturais, promovendo e coordenando sua captacao e aplicação;

IX - aprovar projetos culturais cujos recursos sejam provenientes da
concessão de incentivos fiscais;

X - exercer a supervisão das atividades dos orgãos e entidades da sua
area de competenca;

XI - exercer outras atividades correlatas.
Secao II

Da Estrutura Organica
Art. 51 - A Secretaria de Estado da Cuitura tern a seguinte estrutura

orgânica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenaçào:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçao e Inforrnaçao;
III - Superintendéncia de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Açao Cultural:
a) Diretona de Desenvolvimento Cultural e Acao Regionalizada
b) Diretoria de Pesquisa, Informacãb Cultural &Divulgaçao;-
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c) Diretoria de Projetos e Atividades Especiais;
d) Diretoria de Publicaçoes e do Suplemento Literário de Minas Gerais;
V - Superintendencia de Bibliotecas PUblicas:
a) Diretoria de Regionalizacão da Açao Bibliotecaria;
b) Diretoria de Extensão;
c) Biblioteca POblica Estadual Luiz de Bessa;
d) Diretoria de Processarnento e Informatizaçao;
e) Herneroteca PUblica de Minas Gerais;
VI - Superintendencia de Museus:
a) Diretoria de Museologia;
b) Diretoria de Conservação e Restauracao;
c) Museu Mineiro;
d) Museu Casa Guignard - Ouro Preto;
e) Museu Casa Guimarães Rosa - Cordisburgo;
f) Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - Mariana;
VII - SuperintendOncia do Arquivo POblico Mineiro:
a) Diretoria de Arquivos Permanentes;
b) Diretoria de Gestão de Documentos;
c) Diretoria de Acesso a Inforrnacao e Pesquisa;
d) Diretoria de Conservaçao de Documentos.
Parágrafo Unico - A descricao e a cornpetencia das unidades

administrativas de que trata o artigo serão estabelecidas em decreto.
Seçao III

Da Area de Cornpetência
Art. 52 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado da

Cultura:
I- Orgao Colegiado:
a) Conselho Estadual de Cultura - CEC;
b) Conselho Estadual de Arquivos - CEA;
II- Fundaçoes:
a) Fundaçao de Arte de Ouro Preto - FAOP;
b) Fundação Clôvis Salgado - FCS;
c) Instituto Estadual do Patrimônio HistOrico e Artistico de Minas Gerais -

IEPHA-MG.
Secao IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 53 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Cultura os seguintes cargos:
I - 1 (urn) cargo de Supervisor III, codigo CH-03, simbolo 10/A;
II - 1 (urn) cargo de Diretor II, cod igo MG-05, simbolo DR-OS;
III -2 (dois) cargos de Assessor I, cadigo AS-Ui. simbolo 10/A;
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IV -1 (urn) cargo deAssessorTécnico, codigo MG-18, simbolo AT-18;
V - 5 (cinco) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo

9/A;
VI - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, cOdigo EX-07, simbolo 8/A;
VII - 3 (trés) cargos de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo

11/A;
VIII - 1 (urn) cargo de Oficial de Gabinete, codigo EX-02, simbolo 9/A;
IX - 4 (quatro) cargos de Secretârio Executivo, cod igo EX-08, simbolo 8/A
Art. 54 - Ficarn criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Cultura, os seguintes cargos:
- 3 (trés) cargos de Diretor I, cOdigo MG-06, sirnbolo DR-06;

II - 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, cOdigo MG-45, sirnbolo US-45.
Art. 55 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretaria de Estado da Cultura SO Os constantes no Anexo V
desta lei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos os cargos em comissão da Secretaria de
Estado da Cultura que não constam no Anxo V desta lei.

Capitulo VI
Secretaria de Estado da Educaçâo

Seçao I
Da Finalidade e da Competéncia

Art. 56 - A Secretaria de Estado da Educaçao - SEE tern por finalidade
promover, supervisionar, acompanhar e avaliar acOes e atividades que
garantam ao cidadão o exercicio de seu direito a educacão.

Art. 57 - Compete a Secretaria de Estado da Educação:
I - planejar, em articulaçao corn a Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Gerat - SEPLAN, diretrizes fundamentais da politica estadual
de Educação e responder pela sua implementação;

II - estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino püblico
estadual;

III - promover e acompanhar as acOes de planejamento e desenvolvirnento
dos currIculos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvirnento
escolar, viabilizando a organizaçao e o funcionarnento da escola;

IV - realizar a avaliaçao da educação e dos recursos humanos no setor;
V - desenvolver parcerias corn a União, Estados, municipios e

OrganizacOes nacionais e intenacionais, na forma da lel;
VI - cobrdenar 'a gestâo e a adèqução da rede de ensino estadual, o

planejamento e a caracterizaçäo das obras a serém executadas em prédios
escolares, o aparelhàffento e o sürimentb das escotas e as açöes de apoio
aoaIuno; 	 -

VII - exercer a supervisão das atividadès dos ' Orgaos è' entidades d&sua
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area de competéncia;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Organica
Art. 58 - A Secretaria de Estado da Educacão tern a seguinte estrutura

orgãnica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Relacoes Comunitárias e Interinstitucionais;
III- Assessoria de Comunicaçao Social;
IV - Auditoria Setorial;
V - Assessoria de Planejamento e Coordenacäo:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizacao;
c) Centro de Recursos TecnolOgicos;
d) Centro de Producão e Difusão de lnformaçOes Educacionais;
A - Subsecretaria de Desenvolvimento da Educaçao:
VI - Centro de Referéncia do Professor;
VII - Superintendéncia de Estudo, Pesquisa e Avaliaçao;
VIII - Superintendéncia de Organizaçao Educacional:
a) Diretoria de Organização e Normas;
b) Diretoria de Supervisão e Orientacao e Inspeçao Escolar;
c) Diretoria de Normas Pedagógicas e Funcionamento Escolar;
IX - Superintendéncia de Educacao:

-a) Diretoria de Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental;
b) Diretoria da Educaçao Media e Profissionalizante;
c) Diretoria da Educaçäo Especial;
d) Diretoria da Educaçao de Jovens e Adultos;

- Superintendéncia de Desenvolvimento de Recursos Humanos para
Educaçäo:

a) Diretoria de Capacitaçao de Recursos Humanos;
b) Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Escolar e Acompanhamento

Funcional;
c) Diretoria de Educaçao a Distancia;
B - Subsecretaria de Administraçao do Sistema da Educaçao:
XI- Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Financas;
b) Diretoria de Contabilidade;
c) Diretoria de Orientação e Anélise de Prestaçäo de Contas;
XII- Superintendência de Apoio a Escola e ao Estudante:
a) Diretoria de Apoio ao Estudante;
b) Diretoria de Suprimento Escolar;
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c) Diretoria de Rede FIsica;
XIII- Superintendência Administrativa:
a) Diretoria de PatrimOnio e Material;
b) Diretoria de Comunicação e Arquivo;
c) Diretoria de Contratos e Convenios;
d) Diretoria de Transporte e Serviços Gerais;
XIV- Superintendéncia de Pessoal:
a) Diretoria de Atendirnento ao Servidor;
b) Diretoria de Gestão de Pessoal;
XV- Superintendéncia Regional de Ensino (em nUmero de 42 (quarenta e
duas)):
a) Diretoria Educacional:
1 - Divisão de Atendimento Escolar;
2 - Divisão de Equipe Pedagôgica;
3 - Divisão de Capacitacão de Recursos Humanos.
b) Diretoria de Administraçäo e Finanças:
1 - Divisäo de Pessoal;
2 - Divisão Operacional e Financeira.
Parãgrafo ünico - A descriçäo e a competência das unidades

administrativas de que trata a artigo serão estabelecidas em Decreto.
Art. 59 - Fica criada a 42 (quadragesima segunda) Superintendência

Regional de Ensino, corn a denominaçäo de Superintendéncia Regional de
Ensino Belo Horizonte - Capital, corn sede no municiplo de Bela Horizonte.

Art. 60 - A jurisdição das Superintendências Regianais de Ensino serã
estabelecida em Decreto.

Seção III
Da Area de Competência

Art. 61 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado da
Educação:

- Orgãos Colegiados:
a) Conselho Estadual de Educaçäo - CEE;
b) Conselho Estadual de Alimentaçãa Escolar - CAE;
c) Conselha Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutenção é Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valortzacäo do
Magisterio - CONSFUNDEF;

Ill- FundaçOes:
a) Fundação Helena Antipoff— FHA
b) Fundacão de Educação para a Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG.

Seçao IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 62 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
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Estado da Educação - Orgao Central, os seguintes cargos de provimento
em comissão:

I - 02 (dais) cargos de Secretário-Coordenador, cOdiga MG-29, simbolo
SC-29;

II - 02 (dais) cargos de Diretor II, cOdigo MG-05, simbolo DR-05;
III - 18 ( dezaito) cargos de Assessor da Educacao, codiga AS-AE, sImbolo

QE-1 5;
IV - 13 (treze) cargos de Assistente de Gabinete, cOdigo EX-42, simbolo

11/A;
V - 136 (cento e trinte e seis) cargos de Coordenador C, codigo CH-CO-C,

simboto QE-15;
VI - 174 (cento e setenta e quatra) cargos de Coardenador B, cOdigo CH-

T CO-B, simbolo QE-lO;
VII - 40 (quarenta) cargos de Coordenador A, cOdigo CH-CO-A, simbolo

QE-05.
Art. 63 - Ficam extintos as seguintes cargos em comissão do Quadra das

Superintendéncias Regionais de Ensino:
I - 26 (vinte e seis) cargos de Assessor de Educacãa, codigo ASAE,

sImbolo—QE-15;
Ii - 195 (cento e noventa e cinco) cargos de Coordenador C, codiga CH-

CO-C, simbolo QE-15;
Ill - 569 (quinhentas e sessenta e nave) cargos de Coordenador B, côdigo

CH-CO-B, simbala QE-lO;
IV - 36 (trinta e seis) cargos de Caordenadar A, codigo CH-CO-A, simbolo

QE-05.
Art. 64 - Ficam criados, no Quadra Especial de Pessoal da Secretaria de

Estada da Educaçaa, as seguintes cargos de pravimenta em cornissão:
I - 02 (dais) cargos de Subsecretário de Estado;
II - 02 (dais) cargas de Assessar-Chefe, cod igo MG-24, simbola AH-24;
III - 01 (urn) cargo de Auditor Setorial, cadigo MG-45, sirnbolo US-45;
IV - 01 (urn) cargo de Assessor Técnico, cOdigo MG-18, simbola AT-18;
V- 42 (quarenta e dais) cargas de Assessor II, codigo MG-12, simbalo AD-

12;
VI - 130 (centa e trinta) cargos de Assessor de Educaçãa II, cOdigo MG-62,

simbalo AP-48, sendo 52 (cinquenta e dais) cargas de recrutarnento ampla e
78 (setenta e aito) cargos de recrutamento limitada;

VII - 08 (aita) cargas de Assessor de Assuntos Educacionais, codigo MG-
47, simbola AP-47;

VIII —81 (aitenta e urn) cargos de Diretor I, cOdigo MG-06, simbalo DR-06;
- IX - 210 (duzentas e dez) cargos de Supervisor Regional da Educacão,
cOdiga MG-63, sirnbala AP-49, senda 25 (vinte e cinco) cargos de
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recrutamento amplo e 185 (cento e oitenta e cinco) cargos de
recrutamento Ilmitado;

Art. 65 - Ficam incluidas, no Grupo de Direção Superior do Decreto no
37.711, de 29 de dezembro de 1995, as seguintes classes de cargo, de nivel
superior de escolaridade:

I - Assessor de Assuntos Educacionais, codigo MG-47, sImbolo AP-47, corn
vencirnento bàsico de R$ 1.708,00 (urn mil setecentos e oito reais);

II - Assessor de Educacão II, cOdigo MG-62, simbolo AP-48, corn
vencimento básico de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais);

III - Supervisor Regional da Educação, cOdigo MG-63, simbolo AP-49, corn
vencimento básico de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais).

Art. 66 - Ficam criadas 84 (oitenta e quatro) gratificaçoes por funcao de
coordenacao de ensino, no valor de 30% (trinta por cento) do vencimento do
cargo de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06.

§ 10 A gratificação de que trata o "caput" deste será atribulda a no máximo
2 (dois) servidores por Superintendencia Regional de Ensino e percebida,
exclusivamente, durante o exerciclo da coordenacão, não se incorporando a
remuneração do servidor em nenhuma hipotese.

§ 2° - A atribuição das funçöes gratificadas serão objeto de Resolução do
Secretário de Estado da Educaçäo.

Art. 67 - A partir da publicacäo desta Lei, o ocupante de Cargo de Inspetor
Escolar que exerça a inspeção de Escolas localizadas no municipio de Belo
Horizonte passa a integrar o Quadro da 42a Superintendéncia Regional de
Ensino, Belo Horizonte - Capital.

Art. 68 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial dé
Pessoal da Secretaria de Estado da Educacao são os constantes no Anexo
VI desta Lei.

Parágrafo ünico - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de
lotação exclusiva das unidades estaduais de ensino.

Capitulo VII
Da Secretaria dé Estado de Esportes

Secão I
Da Finalidade e Competéncia

Art. 69 - A Secretaria de Estado de Esportes - SEESP - tern por finalidade
dirigir, planejar, executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do
Estado que visem ao desenvolvimentô social por rnéio de açoes relativas ao
ésporte e ao lazer. 	 j , 	 -

Art. 70 - Compete a Secretaria de Estado de Esportes:
I planejar em articulação corn a Secretaria de Estado do Planejarnento e

Coordenaão Geral - SEPLAN -, as diretrize fundarnentais da politica
estadual de fornento ao esporte e ao Iazer e responder pela sua
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implernentacão;

II - elaborar e irnplernentar programas e projetos voltados para a area do
esporte e do Iazer, em consonãncia corn as diretrizes governarnentais;

III - articular-se corn o Governo Federal e corn os Governos Municipais,
objetivando desenvolver acöes voltadas para os esportes de rendimento e
cornunitário;

IV - promover entendimento e negociacão corn o Governo Federal, orgãos
de fornento e desenvolvimento e entidades de apoio ao esporte, visando a
captacão de recursos;

V - promover a realização de eventos esportivos e de lazer que objetivem a
participação de estudantes, jovens, idosos e portadores de deficiência fisica;

VI - exercer a supervisão das atividades dos ôrgãos e entidades da sua
area de competencia;

VII - exercer outras atividades correlatas.
Secão II

Da Estrutura Organica
Art. 71 - A Secretaria de Estado de Esportes tern a seguinte estrutura

orgãnica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenaçao:
a) Centro de Planejarnento e Orçarnento;
b) Centro de Racionalizacao e Informacão;
III - Superintendência de Adrninistraçao e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria de Contabilidade e Financas;
c) Diretoria Operacional;
IV - Superintendência de Esportes e Lazer:
a) Diretoria de Esporte;
b) Diretoria de Atividades de Lazer;
c) Diretoria de Programas e Projetos Especiais;
V - Superintendéncia de Registros e Convênios.
Paragrafo ünico - A descrição e a competência das unidades

adrninistrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em Decreto.
Seção III

- 	 Da Area de Cornpetência
Art. 72 - Integrarn a area de cornpetência da Secretaria de Estado de

Esportes:
I - Orgão Colegiado:
a) Conseiho Estadual de Desportos - CED;
II-Autarquia:
a) Administraçao de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
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Seçao IV

Do Pessoal e dos CargOS
Art. 73 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Esportes, Os seguintes cargos de provimentO em comissão:
- 01 (urn) cargo de Diretor II, codigo MG-05, simbolo DR-05;

II - 04 (quatro) cargos de Diretor I, cOdigo MG- 06 simbolo DR-06;
III - 03 (trés) cargos de Supervisor II, codigo CH-02, simbolo 9/A;
IV -04 (quatro) cargos de Supervisor III, codigO CH-03, simbolo 10/A;
V - 08 (oito) cargos de Secretãrio Executivo, cOdigo EX-08, simbolo 8/A;
VI - 05 (cinco) cargos de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo AD-12;
VII - 10(dez)cargos de Assessor I, codigo AS-01 simboto 10/A;
VIII - 10 (dez) cargos de Assistente Adminictrtiv0, cOdigo EX-06, simbolo

9/A;
IX - 07 (sete) cargos de Assistente de Gabiflete, codigo EX-42, sirnbolo

11/A;
X - 02 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, codigo EX-02, simbolo 9/A.
Art.74 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Esportes, 01 (urn) cargo de Auditor Setorial, cOdigo MG-45,
sirnbolo US-45;

Art. 75 - Os cargos de provimento em cornisSãO do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Esportes sâO Os constantes no Anexo VII
desta Lei.

Paràgrafo Unico - Ficam extintos os cargos em cornissão da Secretaria de
Estado de Esportes que não constam no Anexo VII desta Lei.

Capitulo VIII
Secão I

Do Sistema Estadual da Fazenda
Art. 76 - 0 Sistema Estadual de Finanças tern por finalidade gerir as

finanças pUblicas e integrá-las na estrategia global da polItica de
desenvolvimento econOrnico e social do Estado de Minas Gerais.

Art. 77 - 0 Sistema Estadual de Financas compreende 3 (trés) areas de
atividades-fins:

I - gestao e administracão do sistema tribUtáriO estadual e controle da
efetivaçao da receita tributária;

II - gestão e adrninistração"flnanceira, contabilidade pUblica e auditoria
oeracionaI da Administracao Püblica Etadual;

III - estimulo ao desenvolvirnento economico e social e participaçao na
gestäo da presenca do Estado na economia.
'Art. 78 - 0 Sistema Estadual de Finanças tern por objetivos:

- nas areas de Tributação e Administraçao Tributãria
a) planejar e subsidiar a formulaçao da Pölitica Tritutãria do Estado;
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b) elaborar e assegurar a correta interpretação, aplicação e

desenvolvimento da Iegislaçao tributária;
c) desenvolver a consciência sobre o significado social do tributo;
d) acornpanhar, apurar, analisar e controlar a arrecadacao tributária;
e) assegurar a compatibilidade entre a receita e a real capacidade

contributiva da economia do Estado;
f) controlar as atividades econOmicas, na forma da legislaçao tributária e

fiscal;
g) formalizar o crédito tributãrio e propor queixa-crime nos delitos contra a

ordem tributária;
h) exercer o controle do crédito tributário e os procedimentos relacionados

a sua Iiquidacao;
i) representar e defender o Estado, administrativa e judicialmente, em

processos de natureza tributaria;
j) apurar, inscrever, controlar e cobrar a divida ativa de natureza tributaria;
I) articular, corn a Ministério Püblico Estadual e outros ôrgãos da

Administraçao PUblica Estadual, a representação para o procedimento
criminal cabivel nos delitos contra a Fazenda PUblica.

II - nas areas de Administraçao Financeira, Contabilidade e Auditoria
Operacional:

a) prover os recursos financeiros necessários a efetivação da estrutura de
prestaçao de serviços püblicos e a irnplantacão de politicas pUblicas;

b) exercer a controle da dIvida publica estadual;
c) exercer o controle do gasto pUblico, corn a finalidade de subsidiar a

reforrnulaçao e o ajustarnento das politicas sob a responsabilidade do
Sistema Estadual de Planejamento;

d) organizar e manter sistema de registros de atos e fatos da gestao
publica, corn a finalidade de assegurar a padronizacao, a tempestividade e a
integridade das inforrnaçaes;

e) responsabilizar-se pelas atividades de contabilidade e administraçäo
financeira e auditoria operacional do Estado.

III - na area de Estimulo ao Desenvolvimento Econômico e Social e de
Participacao na Gestão da Presença do Estado na Economia:

a) colaborar na fixação de diretrizes gerais para a desenvolvimento sôcio-
econômico do Estado;

b) prornover açöes que assegurern a presença, acionária ou não, do
Estado em iniciativas econOmicas que pretenda estirnular;

c) defender, na sua area de competéncia, as interesses econOmicos do
Estado no ârnbito da Federaçao, particularmente Os que afetam a
desernpenho de sua receita;

d) participar da formulaçäo de politica econOmica, financeira e tributãria
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sintonizada corn a politica de desenvolvimento econômico e social do
Estado;

e) elaborar estudos, análises e projetos econômicos e financeiros que
visem a dar suporte as decisães da Secretaria de Estado da Fazenda, no
ãmhto de sua competência.

Seção II
Da Estrutura e do Funcionamento das Atividades Organizadas em

Subsistemas
Art. 79 - As atividades de auditoria operacional, contabilidade e

administração financeira do Estado são organizadas na forma dos seguintes
subsistemas:

I - Subsistema de Auditoria Operacional tern por finalidade organizar e
orientar as atividades de auditoria operacional e de gestao da ação
governamental, nos orgãos e entidade da administracao pUblica estadual, a
fim de adequar os sistemas de controle, a qualidade do desempenho das
areas em relação a finalidade, aos objetivos e as competéncias, metas e
poilticas pObiicas, em consonância corn os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficácia, efetividade
e economicidade;

II - Subsistema de Contabihdade tern por finalidade a orientação normativa,
supeivisão técnica e fiscalização dos atos e fatos contábeis no ãmbito do
Estado, bem corno organizar a elaboraçao das contas que o Governador
presta anualmente a Assembléia Legislativa.

III - Subsistema de Administração Financeira tern por finalidade a
orientacão normativa, supervisão técnica e administracão das atividades
reiacionadas corn o gerenciamento dos recursos financeiros estaduais,
inclusive o crédito pUblico.

Art. 80 - Os subsistemas a que se refere o artigo anterior apresentam a
seguinte composiçäo:
-. I - unidades administrativas centrais: aquelasmencionadas nos incisos VII

do artigo 84 desta Lei;
II - unidades administrativas setorials: aquelas que desenvolvem as

atividades indicadas no.artigo anterior, em Secretarias de Estado e ôrgãos
autônornos; 	 ..

Ill - unidades administrativas seccionais: aquelas que desenvolvem as
atividades indicadas no artigo anterior, em entidades da AdrninistracãO
PUblica Estadual. 	 .

§ 1° - • A-unidade administrativa central incumbir-se-á da orientação
norn-iati'ia, da supervisão técnica de suas respectivas competéncias e da
compatibilizacão destas corn os pianos de Governo.

§ 2° - As unidades administrativas setoriais de Sécretaria e de ôrgãc

431
autônomo e seccionais de entidade da Adrninistracao Estadual incumbir-
se-ão de prornover a integraçao das atividades proprias dos subsistemas a
que pertençam.

Art. 81 - As unidades administrativas setoriais e seccionais, nas areas
organizadas como subsisternas, subordinarn-se:

- administrativamente e diretarnente ao respectivo Secretário de Estado,
dirigente de órgão autOnomo ou entidade na qua! estão integradas;

II - tecnicarnente, a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da
correspondente unidade central. 	 -

Secão III
Da Finalidade e das Cornpetências da Secretaria de Estado da Fazenda

Art. 82 - A Secretaria de Estado da Fazenda tern por finalidade subsidiar a
formulaçao da politica financeira, tributéria e fiscal e responsabilizar-se pela
sua irnplementaçao, bern como pelo provirnento pelo controle e pela
administraçao dos recursos financeiros necessários a consecucão dos
objetivos da Administraçao Estadual.

Art. 83 - Compete a Secretaria de Estado da Fazenda:
- fornecer ao Governador do Estado as inforrnaçoes e Os instrumentos

necessãrios a formulaçao e a avaliaçao de sua politica econômica, tributária,
fiscal e financeira;

II - atuar, em articulacao corn a Secretaria de Estado do Planejarnento e
Coordenaçao Geral, na elaboraçao de diretrizes e na definição de objetivos
concernentes a politica estadual de desenvolvirnento e a efetivacao dos
pianos a ela relativos;

Ill - subsidiar a formulaçao, prornover e executar as polIticas tributãria,
fiscal, financeira, de crédito, de financiamento e de investimento a cargo do
Estado;

IV - conduzir, prornover, examinar, autorizar e negociar a contrataçao de
empréstimos, financiamentos ou outras obrigacoes contraidas por Orgãos ou
entidades da Administracao Pübiica Estadual, relativas a programas e
projetos previamente aprovados, bern como estabelecer normas para
concessão de fiança, aval ou outra forrna de garantia oferecida pelo Tesouro
Estadual;

V - adrninistrar a divida püblica estadual;
VI - coordenar e executar a polItica de crédito pOblico do Estado;
VII - centralizar e prornover a guarda dos valores mobiliarios;
VIII - realizar auditoria operacional nos Orgãos e entidades da

Administraçao PUblica Estadual, em fundos especlais, de cujos recursos
participe o Estado e em qualquer entidade em que este tenha participacão
acionãria, direta ou indireta;

IX - orientar, supervis!onar e fiscalizar as atividades de contabilidade e
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administraçao financeira do Estado;

X - elaborar balancetes mensais e, anualmente, o balanco geral do Estado,
para ser submetido a apreciação da Assembléla Legislativa, em cumprimento
a dispositivo constitucional;

XI - promover articulaçoes corn órgãos e entidades da administraçao
publica ou privada, federal, estadual e municipal e corn organizaçOes e
instituicoes nacionais e estrangeiras, em assuntos de interesse das finanças
pUblicas do Estado;

XII - adrninistrar o SisternaTributãrio Estadual, procedendo a formalizaçao,
ao controle e a cobrança, inclusive executiva, de créditos tributários e da
divida ativa de natureza tributária, bern como a representaçao judicial em
matéria fiscal e tributária;

XIII - rever, em instäncia administrativa, o crédito tributário constituido e
questionado pelo contribuinte;

XIV - administrar as receitas provenientes da arrecadaçao do Estado, para
prover os recursos necessários a rnanutençao das funcoes governamentais e
financiamento de poilticas pUblicas; 	 -

XV - exercer orientacao, apuração e correçao disciplinar sobre servidores e
zelar pelas unidades administrativas e patrimonials, no âmbito da Secretaria
de Estado da Fazenda;

XVI - manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e
aperfeiçoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao
cumprimento de seus objetivos;

XVII - exercer outras atividades correlatas que Ihe forem delegadas.
Seçao IV

Da Estrutura Orgänica
Art. 84 - A Secretaria de Estado da Fazenda tern a seguinte estrutura

organica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
Ill - Assessoria de Planejamento e Coordenaçao:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçao e lnformaçao;
c) Centro de Coordenaçao Intersetorial;
IV - Assessorià de lnformática:
a) Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
b) Céntró de Produçao e Suporte;
c) Centro de Adrninistração do Ambiente Operacional;
V Superintendéncia de Recursos Humanos:
a) Diretoria de Administraçao de Pessoal;
b) Centro de Formaçao e Avaliaçào do Sèrvidor Fazendário;
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VI - Superintendéncia de Administracão e Finanças:
a) Diretoria Operacional;
b) Diretoria de Material e PatrimOnio;
c) Diretoria de Administração da Rede Fisica;
d) Diretoria de Administraçao e Finanças;
VII - Secretaria Adjunta de Adrninistraçao Financeira e Controle

Operacional:
a) Superintendência Central de Administracao Financeira:
1 - Diretoria Central de Operaçoes Financeiras:
1.1 - Diretoria de Relaçoes Bancãrias e lnstituiçOes Financeiras;
1.2 - Diretoria de Execução e Acompanhamento Financeiro e Contabil;
2 - Diretoria Central de Crédito Püblico:
2.1 - Diretoria de Contratos e Controle de Credito;
2.2 - Diretoria de Execuçao de Crédito PUblico;
3 - Diretoria Central de Programacao Financeira;
b) Superintendência Central de Auditoria Operacional:
1 - Diretoria Central de Auditoria;
2 - Centro de Desenvolvimento e Pesquisa Operacional;
C) Superintendéncia Central de Contadoria Geral:
1 - Diretoria Central de Normalizaçao e Controle;
2 - Diretoria Central de Anãlise e Pesquisa;
3 - Diretoria Central de Acornpanhamento Operacional.
VIII - Secretaria Adjunta de Administracao Tributária:
a) Superintendencia de Tributaçao Estadual:
1 - Centro de Politica Tributaria;
2 - Diretoria de Orientaçäo e Educação Tributaria;
b) Superintendência da Receita Estadual:
1 - Diretoria de Fiscalizacao;
2 - Diretoria de Controle de Administraçao Tributaria;
3 - Diretoria de lnformaçoes Econornico-Fiscais;
c) Superintendência do Crédito Tributãrio:
1 - Diretoria de Revisão do Crédito Tributario;
2 - Diretoria de Cobrança e Controle do Crédito Tributario;
d) Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual:
1 - Procuradoria Regional da Fazenda Estadual;
2 - Subprocuradoria de Defesa do Contencioso;
e) Superintendência Regional da Fazenda:
a) Unidade Fazendãria I - UF I;
b) Unidade Fazendâria II - UF II;
1 - Unidade Fazendária 1111° nIvel - UF 1111° nivel;
2 - Unidade Fazendéria 11/2° nivel - UF 11/2° nivel;
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C) Unidade Fazendària Ill - UF III;
d) Unidade Fazendária Ill/Postos Fiscais - UF 1111FF;
e) Unidade Fazendária IV - Fiscal - UF IV/Fiscal;
f) Unidade Fazendária IV - Administrativa - UF lVlAdministrativa;
g) Unidade Fazendária V - UF V;
h) Posto de Fiscalizaçao;
i) Serviço Integrado de Administraçao Tributária e Fiscal - SlAT.
§ 10 - A descrição e a competencia das unidades administrativas de que

trata o artigo serão estabelecidas em decreto.
§ 2° - 0 apoio administrativo ao Conselho de Contribuintes do Estado de

Minas Gerais será dado pela Superintendéncia do Crédito Tributário.
Art. 85 - 0 artigo 90 da Lei n° 12.984, de 30 de julho de 1998, passa a

vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 9° - 0 Poder executivo estabelecerá em decreto:

- A localizaçao, abrangencia e subordinação das unidades previstas nos
incisos XI e XII do artigo desta lei;

II - A classificacao das unidades fazendárias descentralizadas, segundo
padröes de planejarnento geoeconOmico-espacial e outras variáveis
especificas de natureza tributãria.".

SeçaoV
Da Area de Competéncia

Art. 86 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado da
Fazenda:

- Orgão Colegiado:
a) Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais;
II - Empresa:
a) Minas Gerais ParticipaçOes S/A - MGI.

Seçao VI
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 87 - Ficarn criados no Anexo I - Quadro Especiflco de Provimento em
Comissão - a que se refere o artigo 12, da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro
de 1975, os seguintes cargos, todos de recrutamento limitado:

I - No Grupo de Chefia, 1 (urn) cargo de Chefe de UF I, codigo OH-b,
simbolo F-8, Grau A; 4 (quatro) cargos de Chefe de UF 11/1° nivel, codigo OH-
11, sirnbolo F-7, Grau B; 20 (vinte) cargos de Gerente de Area VI, codigo CH-
18, sImbolo F-7, Grau B; 3 (trés) cargos de Gerente de Area IV, codigo OH-
20, simbolo F-6, Grau B; 6 (seis) cargos de Chefe de1JF IV/Fiscal, codigo
CH-15, sImbolo F-6, Grau A; 5 (cinco) cargos de Chefe de UF
IV/Administrativa, codigo CH-16, simbolo F-5, Grau B; 14 (quatorze) cargos
de Gerente de Area III codigo CH2i sirnbolo F-6 Grau A 3 (tres) cargos de
Gerente de Area II, codigo CH-22, simbolo F L5, Grau B;47 (qüarenta e sete)
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cargos de Gerente de Area I, codigo CH-23, simbolo F-5, Grau A; 71
(setenta e urn) cargos de 000rdenador II, codigo CH-26, simbolo F-4, Grau A;
e 50 (cinquenta) cargos de Coordenador I, codigo CH-25, simbolo F-4, Grau
C;

II - No Grupo de Assessorarnento, 14 (quatorze) cargos de Assessor II,
codigo AS-2, simbolo F-7, Grau A; 30 (trinta) cargos de Analista em Auditoria
Fiscal, , codigo AS-13, simbolo F-6, Grau B; 22 (vinte e dois) cargos de
Inspetor Técnico Fazendário, codigo AS-14, simbolo F-6, Grau A; 5 (cinco)
cargos de Assessor Técnico Fazendário I, codigo AS-9, simbolo F-6, Grau A;
8 (oito) cargos de Assessor I, codigo AS-i, simbolo F-5, Grau B; 21 (vinte e
urn) cargos de Assessor Fazendário III, codigo AS-8, simbolo F-5, Grau A; 10
(dez) cargos de Assessor Fazendãrio II, codigo AS-7, simbolo F-4, Grau A; e
8:(oito) cargos de Assessor Fazendário I, cod igo AS-6, sirnbolo F-4, Grau C.

Art. 88 - Ficam transformados os seguintes cargos constantes do Anexo I -
Quadro Especifico de Provirnento em Cornissão, a que se refere o artigo 12
da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, do Grupo de Chefia, todos de
recrutamento limitado:

I - 2i (vinte e urn) cargos de Chefe de Administração Fazendária III, codigo
CH-4, simbolo F-7, Grau A, em 9 (nove) cargos de Chefe de UF 11/2° nivel
cOdigo CH-12, simbolo F-7, Grau A, 1 (urn) cargo de Chefe de UF Ill/Postos
Fiscais, cOdigo CH-14, sirnbolo F-7, Grau A e ii (onze) cargos de Gerente
de Area V, cOdigo OH-i 9, simbolo F-7, Grau A;

II - 17 (dezessete) cargos de Chefe de Divisäo, cOdigo CH-3, simbolo F-7,
Grau A, em 17 (dezessete) cargos de Gerente de Area V, codigo CH-19,
sirnbolo F-7, Grau A;

III - 58 (cinquenta e oito) cargos de Chefe de Administraçao Fazendâria II,
código CH-2, Simbolo F-6, Grau B, em 41 (quarenta e urn) cargos de Chefe
de UF III, cOdigo CH-i3, Simbolo F-6, Grau B, e 17 (dezessete) cargos de
Gerente de Area IV, cOdigo CH-20, Simbolo F-6, Grau B;

IV - 124 (cento e vinte e quatro) cargos de Chefe de Adrninistraçao
Fazendãria I, cOdigo CH-8, Simbolo F-4, Grau B, em 124 (cento e vinte e
quatro) cargos de Chefe de UF V, codigo CH-24, Simbolo F-4, Grau B.

Art. 89 - Ficam transformados em cargos de recrutamento arnplo 2 (dois)
cargos de Assessor III, cOdigo AS-3, Simbolo F-7, Grau B, previstos no
Anexo I - Quadro Especifico de Provirnento em Comissão, a que se refere o
artigo 12 da Lei n° 6.762, de 23 de dezernbro de 1975.

An. 90 - Ficam extintos, no Anexo de que trata o artigo 5° da Lei
Cornplementar n° 35, de 29 de dezernbro de 1994 - Quadro Especifico de
Provirnento em Cornissào -, no Grupo de Execuçao e Assessorarnento, 4
(quatro) cargos de Procurador Regional da Fazenda, COdigo EPF-1, SIrnbolo
PF-5, de recrutamento lirnitado.
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Art. 91 - Ficam extintos Os seguintes cargos de provimento em

comissão, constantes do Anexo a que se refere o artigo 2° do Decreto n°
37.711, de 29 de dezembro de 1995, lotados na Secretaria de Estado da
Fazenda:

I - no Grupo de Direção Superior, 3 (três) cargos de Diretor II, codigo MG-
05, Simbolo DR-05, e 6 (seis) cargos de Diretor I, codigo MG-06, Simbolo
DR-06, de recrutamento amplo;

II - no Grupo de Chefia, 17 (dezessete) cargos de Supervisor Ill, cOdigo
CH-03, nivel 10, Grau A, e7 (sete) cargos de Supervisor II, codigo CH-02,
nivel 9, Grau A, de recrutamento limitado;

III - no Grupo de Execuçao, 10 (dez) cargos de Auxiliar de Atividade
Central, codigo EX-43, nivel 11, Grau A; 1 (urn) cargo de Assistente de
Gabinete, codigo EX-42, nIvel 11, Grau A; 3 (trés) cargos de Auditor
Assistente, codigo EX-lO, nivel 10, Grau A; 26 (vinte e seis) cargos de
Assistente Técnico, côdigo EX-22, nivel 10, Grau A; 3 (tres) cargos de Oficiat
de Gabinete, codigo EX-02, nivel 9, Grau A; 32 (trinta e dois) cargos de
Assistente Adrninistrativo, codigo EX-06, nivel 9, Grau A, e 41 (quarenta e
urn) cargos de Assistente Auxiliar, cOdigo EX-07, nivel 8, Grau A, todos de
recrutarnento timitado, e 1 (urn) cargo de Assistente Auxiliar, cOdigo EX-07,
nivel 8, Grau A, de recrutamento arnplo;

IV - no Grupo de Assessoramento, 9 (nove) cargos de Assessor dè
Atividade Central, codigo MG-30, Simbolo AA-30, de recrutamento lirnitado.

Art. 92 - Ficarn extintos os cargos de provimento em comissão de
Assessor-Chefe, côdigo AHPF39, Assessor-Chefe, Codigo AHPF4O, Diretor
do Conselho de Politica Financeira, Codigo DR-PF86, e Vice-Presidente do
Conselho de Politica Financeira, COdigo VP-PFO2, constantes do Anexo
XXXII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

Art. 93 - Ficam criados no Anexo a que se refere o artigo 2° do Decreto n.°
37.711, de 29 de dezembro de 1995, os seguintes cargos de provirnento em
comissão: 	 -

I - no 'Grupo de Direçao Superior, 2 (dois) cargos de Assessor-Chefe,
codigo MG-24, Simbolo AH-24, de recrutamento amplo;

II - no Grupo de Assessoramento, 3 (trés) cargos de Assessor Técnico,
côdigo MG-i 8, Sirnbolo'AT-1 8, de recrutarnento limitado;

ill' - no Grupo de Execuçao, 12 (doze) cargos de Analista Fazendário,
codigo MG-16, Simbolo FA-16, de recrutamento limitado.

Art94 - Os cargos de provimento em comissão doQuadro Especial de
Pessoedo Quadro Especifio da Secretaria de Estado da Fazenda são os
constantes no Anexo VIII desta Lei1

Paràgràfô ünico - Ficam etihtos Os cargbs erfi comissão da Secretaria de
Estado da Fazenda que não constam no AnexoVIII desta Lel, excetuando-se

Os cargos pertencentes ao Consetho de Contribuintes do Estado de Minas
Gerais.

Capitulo IX
Da Secretaria de Estado de Governo

Secao I
Disposiçöes Preliminares

Art. 95 - Fica criada a Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.
Seçao II

Da Finalidade e da Competéncia
Art. 96 - A Secretaria de Estado de Governo - SEGOV tern por finalidade

assistir o Governador do Estado no desempenho de suas atribuiçoes
constitucionais e poUticas.

Art. 97 - Compete a Secretaria de Estado de Governo:
- coordenar as açOes de representacão e relacionamento politico

institucional do Governo do Estado nos niveis municipal, federal e corn a
sociedade;

II - coordenar o relacionarnento do Governo corn as liderancas politicas do
Estado, corn a Assembléia Legislativa e Congresso Nacional;

Ill - acompanhar a atividade legislativa de interesse do Estado;
IV - desenvolver pesquisas de opinião pUblica corn vistas a subsidiar,

quando necessário, a reorientacão da atuacao do Governo no atendirnento
das demandas da sociedade;

V - . rnanter sistema de informaçoes rnunicipais e das acOes de governo
corn aplicaçao nos rnunicIpios;

VI- exercer outras atividades correlatas.
Seção Ill

Da Estrutura Orgãnica
Art. , 98 - A Secretaria de Estado de Governo tern a seguinte estrutura

orgénica:
- Gabinete;

II - Assessoria Parlamentar;
Ill - Assessoria de Assuntos Legislativos;
IV - Assessoria de Planejarnento e Coordenacão;
V - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Apolo a Adrninistraçao Municipal;
1 - Diretoria de Programas Especiais;
2 - Diretoria de Informaçao e Orientação aos Municipios;
b) Superintendéncia de Controle de Convénios:
1 - Diretoria de Convénios;
2 - Diretoria de Prestação de Contas;
c) Diretoria de Docurnentação;
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d) Superintendéncia de Integraçao Interinstitucional:
1 - Postos de Servico Integrado Urbano - PSIU;
VI - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Finanças;
b) Diretoria de Administração.
Parãgrafo Onico - A descriçäo e a cornpetencia das unidades

administrativas de que trata o artigo serão estabelecidas em Decreto.
Secao IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 99 - Ficarn transferidos para a Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Governo as seguintes cargos de provimento em
comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil:

I - I (um) cargo de Subsecretário de Estado;
11-4 (quatro) cargos de Diretor II, codigo MG-05, simbolo DR-05;
III - 5 (cinco) cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06;
IV - 3 (trés) cargos de Assessor Chefe, codigo MG-24, simbolo AH-24;
V —26 (vinte e seis) cargos de Assessor ii, codigo MG-12, simbolo AD-12;
VI —3 (trés) cargos de Assessor I, codigo AS-Ol, simbolo 10/A;
VII - 1 (urn) cargo de Assessor Técnico, cOdigo MG-18, simbolo AT-18;
VIII - 7 (sete) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo

9/A;
IX - 2 (dais) cargos de Assistente Auxiliar, côdigo EX-07, simbolo 9/A;
X - 4 (quatro) cargos de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo

11/A;
XI —2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, côdigo EX-02, simbolo 9/A;
XII - 10 (dez) cargos de Secretário Microrregional Executivo, codigo EX-44,

simbalo 11/A.
Art. 100 - Ficam criados, no Quadra Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Governo:
I - 1 (urn) cargo de Secretária de Estado;
II —1 (urn) cargo de Chefe de Gabinete, cOdigo MG-01;
III - 2 (dais) cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06;
IV - 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codiga MG-45, simbolo US-45.
Art. 101 - Os cargos de pravimento em comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretaria de Estado dé Governo SO as constantes no Anexa IX
desta Lei.

CapituloX
Da Secretaria de Estado da Habitacão e Desenvolvimento Urbana

Seçãal
Da Finalidade eda Competéncia

Art. 102 - A Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbana
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tern par finalidade planejar, coordenar e executar as atividades setariais a
cargo do Estado, relativas a habitaçao e desenvolvirnento urbana, visando aa
desenvolvimento social.

Art. 103 - Compete a Secretaria de Estado da Habitaçao e
Desenvolvimento Urbano:

- planejar, em articulaçao corn a Secretaria de Estada do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN, as diretrizes fundamentais da politica
estadual da habitaçäo e desenvalvimento urbana e responder pela sua
implementaçaa;

II - articular-se corn organizaçöes püblicas e privadas, que atuem no setor
habitacional, visando a cooperaçäo técnica e a integraçao de acoes que
facilitem a consecução dos objetivos da Secretaria;

III - responder pela proposiçäo de alternativas de unidades habitacianais e
pela sua comercialização, observadas as normas do Sistema Financeiro de
Habitação - SFH, visando a praparcianar habitaçaa para a populaçao de
media e baixa renda do Estado;

IV - coordenar e supervisionar a levantamento e a cadastramento das
carências habitacionais, visanda a definição dos prograrnas gavernamentais
para 0 setor;

V - exercer a supervisao das atividades dos ôrgãas e atividades da sua
area de cornpetencia;

VI - exercer autras atividades correlatas.
Secão II

Da Estrutura Organ ica
Art. 104 - A Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvirnento Urbana

tern a seguinte estrutura organica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamenta e Caardenacaa:
a) Centro de Planejamenta e Orçamento;
b) Centro de Racionalizacao e Informaçao;
III - Assessoria Tecnica;
IV - Superintendência de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanas;
b) Diretoria Operacianal;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
V - Superintendéncia Habitacional:
a) Diretoria de Pal iticas Habitacionais;
b) Diretoria de Prajetas Habitacionais;
VI - Superintendência de Infra-Estrutura e Desenvalvimenta Urbana:
a) Diretoria de Infra-Estrutura;
b) Diretoria de Desenvolvimenta Urbana.
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Parágrafo Unico - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em Decreto.
Secào III

Da Area de Competência
Art. 105 - Integram a area de competéricia da Secretaria de Estado da

Habitaçäo e Desenvolvirnento Urbano:
- Orgão Colegiado:

a) Conseiho Estadual de Habitacão - CEHAB;
II - Empresa:
a) Companhia de Habitaçao do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

Seção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 106 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano os seguintes cargos de
provimento em comissão:

I - 1 (urn) cargo de Diretor II, codigo MG-05,simbolo DR-05;
II - 1 (urn) cargo de Assessor de Assuntos Habitacionais, código MG-42,

simbolo AH-42;
III - 1 (urn) cargo de Diretor I, codigo MG-06, sirnbolo DR-06;
IV —6 (seis) cargos de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo AD-12;
V - 1 (urn) cargo de Supervisor III, codigo CH-03, simbolo 10/A;
VI - 3 (trés) cargos de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo

11/A;
VII - 5 (cinco) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo

09/A;
VIII —2 (dois) cargos de Assistente Auxiliar, cOdigo EX-07, simbolo 08/A;
IX - 4 (quatro) cargos de Secretãrio Executivo, codigo EX-08, simbolo

08/A.
Art. 107 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbana, 1 (urn) cargo de Auditor
Setorial, codigo MG-45, simbolo US-45.

Art. 108 - Os cargos de provirnento em comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Habitacao e Desenvolvirnento Urbano
SãO OS constantes no Anexo X desta Lei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos Os cargos de provirnento em comissão da
Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano que não
constam no Anexo X desta Lei.

Capitulo XI
DàSeSretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos

Secao I
Da Finalidade e da Competéncia
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Art. 109 - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Hurnanos tern

por finalidade dar cumprimento as competências normativas atribuldas ao
Poder Executivo visando, especialmente, a promoção da validade juridica e
da efetividade social dos principios e dos direitos humanos, da execução
penal, da cidadania do adolescente autor de ato infracional, a assisténcia
juridica integral aos carentes de recursos.

Art. 110 - Compete a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos:

I - regular, planejar e coordenar a execução administrativa das penas
privativas de liberdade, das rnedidas de segurança e dos programas de
reintegracão social do condenado;

II - administrar o Sistema Penitenciãrio e Prisional do Estado;
Ill - planejar, orientar e coordenar as atividades administrativas de

execução de medidas socioeducativas determinadas pelo Poder Judiciário,
visando a reinserçao social do adolescente autor de ato infracional;

IV - prestar assisténcia jurIdica e judiciãria integral e gratuita aos que
comprovarern irisuficiência de recursos, na forrna da lei, em todos os graus
de jurisdiçao;

V - apoiar e colaborar corn a Conselho Estadual de Entorpecentes no
planejamento e coordenação da politica de prevencao e combate ao uso e
tráfico de entorpecentes;

VI - apoiar e colaborar corn a Conselho de Criminologia e Politica Crirninal
na formulacao e irnplantaçao da politica penitenciària do Estado;

VII - apoiar e colaborar corn o Conselho Penitenciãrio ern suas atividades
de auxilio ao Poder Judiciário;

VIII - apoiar e colaborar corn a Conseiho de Defesa dos Direitos Humanos
na prornocão de investigacoes e estudos para a eficácia das normas vigentes
da defesa dos direitos humanos;

IX - apresentar e executar a Programa Estadual de Diretos Humanos,
Segundo as diretrizes tracadas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos;

X - promover acOes que garantam a eficãcia das normas vigentes de
defesa e promoçao dos direitos humanos estabelecidos na Constituição da
Republica, na Declaraçao Americana dos Direitos e Deveres Fundarnentais
do Homem, na Declaraçao Universal dos Direitos Humanos e nos acordos e
tratados dos quais a Brasil seja signatãrio;

XI - rnanter intercâmbio cam entidades nacionais e internacionais, a fim de
obter cooperação técnica e financeira, visando a expansäo de suas
atividades nas areas de organização penitenciaria, de assisténcia ao menor
infrator, prornoção e defesa dos direitos humanos e ao estudo de questoes
judiciárias;

XII - exercer a supervisão das atividades dos orgaos e entidades da sua
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area de competência;

XIII - exercer outras atividades correlatas.
Secao II

Da Estrutura Organica
Art. 111 - A Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos tern a

seguirite estrutura orgânica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamentb e Orçamento;
b) Centro de Racionalizacão;
c) Centro de Informaçäo;
III - Assessoria Tecnica;
IV - Auditoria Setorial;
V - Assessoria de Comunicacão Social;
VI - Superintendéncia Adrninistrativa:
a) Diretoria de Contratos;
b) Diretoria de Material e Patrimônio:
1. Divisão de Patrimônio e Conservação;
2. Divisão de Guarda e Distribuição;
3. Divisão de Suprimentos e Padronizaçäo;
c) Diretoria de Transporte, Comunicação e Serviços Gerais:
1. Divisào de Controle e Manutenção de Veiculos;
2. Divisão de Protocolo e Comunicação;
3. Divisäo de Serviços Gerais;
d) Diretoria de Administração da Rede Fisica;
VII - Superintendência de Recursos Humanos:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
c) Diretoria de Administração do Pessoal das Serventias Extrajudiciais:
1. Divisão de Pessoal da Justiça;
2. Divisão de Microfilmagem e Controle;
VIII - Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Contabilidade;
b) Diretoria de Administração Financeira;
IX - Secretaria-Adjunta de Direitos Humanos:
a) Assessora para Assuntos Institucionais;
b) Assessoria para Promoçäo Socio-Econômica da Cidadania;
X - Secretaria-Adjunta daiustiça:
a) Superintendência de Organizacão Penitenciária:
1 . Diretoria de Coritrole Penitenciãrio:
1.. 1. Divisão de Movimentação e Registro de Dados;
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1.2. Divisão de Estatistica;
2. Diretoria de Criminologia Clinica:
2.1. Divisão de Exame CriminolOgico;
2.2. Divisão de Acompanhamento as Comissôes Técnicas de Classificacão;
3. Diretoria de Disciplina e Seguranca;
4. Casa do Albergado "Presidente Joào Pessoa";
5. Casa do Albergado "José de Alencar Rogedo";
6. Casa da Albergada;
7. Penitenciãria "Nelson Hungria";
8. Penitenciária "José Maria Alkimim";
9. Penitenciãria "Agostinho de Oliveira Junior";
10. Penitenciária "Dênio Moreira de Carvalho";
11. Penitenciária "Francisco Floriano de Paula";
12. Penitenciâria "Industrial Estevão Pinto";
13. Penitenciária "José Abranches Gonçalves";
14. Penitenciária "José Edson Cavalieri";
15. Penitenciária "Teôfilo Otoni";
16. ColOnia Penal Floramar;
17. ColOnia Penal "Jacy de Assis";
18. Colônia Penal "Sebastiäo Satiro";
b) Superintendéncia de Assisténcia ao Recuperando:
1. Diretoria de Articulaçao Social;
2. Diretoria de Producao e Comercializaçao;
3. Diretoria de Formaçao Profissional;
c) Superintendência de Administraçäo dos Estabelecimentos Medico-

Penais:
1. Diretoria de Prevencao e Assistência a Saude;
2. Diretoria de Controle e Distribuição de Medicamentos;
3. Diretoria de Diagnostico e Tratamento;
4. Hospital Psiquiatrico e Judiciãrio "Jorge Vaz";
5. Hospital Psiquiatrico e Judiciário - Anexo a Penitenciária José Maria
Alkimim;
6. Hospital de Toxicômanos "Padre Wilson Vale da Costa";
7. Hospital de Doencas Infecto-Contagiosas - Anexo a Pen itenciária Nelson
Hungria;
d) Superintendência de Administraçao das Unidades Penais:
1. Diretoria Técnico Operacional;
2. Diretoria de Movimentaçao Carcerãria;
3. Diretoria de Gestão Prisional;
e) Superintendéncia de Atendimento ao Adolescente Infrator:
1. Diretoria de Orientaçao Socio-Educativa;
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2. Diretoria de Atendimento ao Adolescente;
2.1. Divisão de Assistência JurIdica;
2.2. Divisão de Documentacao e Controle;
3. Diretoria de Metodologia e Supervisão Institucional:
3.1. Divisäo de Articulacäo Social;
3.2. Divisão de Gestão Operacional;
4. Diretoria de Coordenacao das Unidades de Atendimento:
4.1. Centro de Integração do Menor Infrator;
4.2. Centro de lntegraçao da Menor Infratora;
4.3. Centro de Integraçao do Adolescente de Sete Lagoas;
4.4. Centro de lnternaçao Provisôria do Adolescente;
4.5. Centro de lntegraçâo Operacional;
f) Escola de Serviços Penitenciários:
1. Diretoria Didatico-Pedagogica;
2. Diretoria de Estudos e Pesquisas.
XI - Defensoria Pübtica:
a) Diretoria de Defensoria PUblica da Regiao Metropolitana:
1. Secretaria de Apoio Técnico e Administrativo;
2. Secretaria de Assistência Civil:
2.1. Divisào de Atendimento e Triagem;
2.2. Divisão de Distribuiçao de Açoes;
2.3. Divisão de Orientacao Juridica e Defesa do Consumidor;
2.4. Divisão de Registro e Acompanhamento de AçOes;
3. Secretaria de Assistência Criminal:
3.1. Divisão de Atendimento e Triagem;
b) Diretoria de Defensoria PUblica do Interior:
1. Divisão de Assistência Administrativa;
2. Divisão de Assisténcia Penitenciária.
§ 10 - As Unidades Penais, os Hospitais e as Unidades de Atendimento de

que trata este artigo serão objeto de Iei especifica, permanecendo inalterados
suas estruturas atuais e cargos.

§ 2° - A descrição e a competencia das unidades administrativas de que
trata o artigo serão estabelecidas em decreto.

Seçâo III
Da Area de Competéncia

Art. 112 - Integram a area da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos:

- Orgaos Colegiados:
a) Conselho de Criminologia e Politica Criminal - CCPC;
b) Conselho Estâdüal de Defesa dos Direitos Humanos - CEDD;
C) Conseiho Estadual de Entorpecénte 4 CONEN
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d) Conselho Penitenciário da Regiao Central - COPEN-CENTRAL;
e) Conselho Penitenciário do Vale do Rio Doce - COPEN - RIO DOCE;
f) Conselho Penitenciário da Zona da Mata - COPEN-ZONA DA MATA;
g) Conselho Penitenciário do Norte de Minas - COPEN-NORTE;
h) Conseiho Penitenciário do Vale do Rio Grande - COPNE-RIOGRANDE;
i) Conseiho Penitenciário do Vale do Paranaiba - COPEN-PARANAIBA;
j) Conseiho Penitenciãrio do Baixo Sapucai - COPEN-SAPUCAI.

Seçao IV
Do Pessoal e Dos Cargos

Art. 113- Ficarn extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Hurnanos:

- 10 (dez) cargos de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo 11/A;
II - 17 (dezessete) cargos de Assistente Administrativo, cOdigo EX-06,

simbolo 9/A;
III - 16 (dezesseis) cargos de Secretário Executivo, codigo EX-08, simbolo

8/A;
IV - 2 (dois) cargos de oficial de Gabinete, codigo EX-02, simbolo 9/A;
V - 1 (um) cargo de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo AD-12;
VI -2 (dois) cargos de Assessor I, cOdigo AS-Ol, simbolo 10/A.
Art. 114 - Ficarn criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado da Justiça e de Direitos Humanos:
I - 1 (um) cargo de Auditor Setorial, cOdigo MG-45, simbolo US-45;
II - 1 (urn) cargo de Diretor II, codigo MG-05, sirnbolo DR-OS;

- 2 (dois) cargos de Diretor I, cOdigo MG-06, simbolo DR-O6;
IV - 4 (quatro) cargos de Assessor Chefe, codigo MG-24, simbolo AH-24;
V - 1 (urn) cargo de Diretor de Penitenciária, codigo MG-32, simbolo DP-32;
VI - 1 (urn) cargo de Diretor Setorial de Unidade Penitenciãria, cOdigo MG-

45, simbolo DU-46.
Art. 115 - Os cargos em comissão que estiverem a disposição dos

Conselhos de Criminologia e Politica Criminal, Penitenciário, Entorpecentes e
de Defesa dos Direitos Humanos permanecem como se encontrarn e serão
objeto de Iei especifica que tratarã dos Conselhos.

Art. 116 - Os cargos de provimento em cornissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos SO Os
constantes no Anexo XI desta Lei, excetuando-se Os cargos lotados nos
Estabelecimentos Penais, nos Hospitals e nas Unidades de Atendimento.

Capitulo XII
Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentãvel

Secao I
Da Finalidade e da Competência

Art. 117 - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

ii



C

0

446
Sustentável - SEMAD - tern por finalidade formular e coordenar a politica
estadual de proteçao do meio ambiente e a politica estadual de
gerenciamento dos recursos hidricos, bern como articular as politicas de
gestao dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável do
Estado.

Paragrafo ünico - Para os efeitos desta Lei, recursos ambientais 5O Os
recursos biôticos e abiOticos existentes no territôrio do Estado, essenciais a
manutenção do meio ambiente ecoiogicamente equilibrado e a sadia
qualidade de vida da populaçao, compreendendo a atmosfera, as águas
interiores, superficlais e subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, as fiorestas, a fauna e a flora.

Art. 118 - Compete a Secretaria do Estado do Melo Ambiente e
Desenvolvimento Sustentãvel:

- planejar, em articulaçao corn a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenaçao Geral - SEPLAN -, as diretrizes fundamentais da politica
estadual do rneio ambiente e recursos naturais e responder pela sua
implementacao;

II - zelar pela observância das normas de preservaçao, conservação,
controle e desenvolvimento sustentávei dos recursos ambientais em
articulaçao corn ôrgãos federals, estaduais e municipais;

UI - planejar, propor e coordenar a gestao ambiental integrada no Estado,
corn vistas a manutençao dos ecossistemas e ao desenvoivimento
sustentávei;

IV - articular-se corn os organ isrnos que atuarn na area de meio ambiente e
especificamente na area de recursos hidricos, corn a finalidade de garantir a
execuçao da poiltica ambiental e de gestão de recursos hidricos do Estado;

V - estabelecer e consolidar, em conjunto corn orgãos e entidades que
atuam na area ambiental, as normas técnicas a serem por eles observadas e
coordenar as açOes pertinentes;

VI - idéntifióar ós recursos naturals do Estado, essenciais ao equiIibrio do
meio mbientè, compatibilizando as rnedidas preservacionistas e
conservacionistas corn a exploração racional, conforme as diretrizes do
desenvoivimento sustentáve!;

VII - coôrdenar e supervisionar pianos, programas e projetos de proteçao
de manaciaie de gestao ambiental de bacias hidrograficas;

VIII - representar o Governo do Estado no Conseiho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA - e em outros Consethos nos quals tenham assento os
orgãos 'àmbientais e de gestão dos recursos hidricos das unidades
federadas;

IX - planejar e coordenar laños, prógramas e projetos de educacão e
extensäo arnbièntal; 	 .

X - coordenar o Zonearnento Ambiental no Estado em articuiação corn
instituiçOes federais, estaduals e rnunicipais;

Xi - coordenar e supervisionar as atividades relativas a quaiidade ambiental
e ao controie da poluicão;

XII - coordenar e supervisionar as atividades relativas a preservação,
conservação e uso sustentável das florestas e da biodiversidade, ai incluidos
os recursos ictiologicos;

XIII - coordenar e supervisionar as atividades relativas a preservacão,
conservação e uso multiplo e sustentável dos recursos hidricos;

XIV - hornoiogar e fazer curnprir as decisOes do Conseiho Estadual de
Politica Arnbiental - COPAM -, observadas as normas legais pertinentes;

XV - estabelecer cooperação técnica, financeira e institucionai corn
organisrnos internacionais e estrangeiros, visando a proteção ambiental e ao
desenvoivirnento sustentávei do Estado;

XVI - propor a formulaçao da Poiitica Global do Estado reiativa as
atividades setoriais de sanearnento arnbiental e supervisionar a execucão na
sua area de cornpetencia;

XVII - planejar e organizar as atividades de controle e fiscalizaçâo
referentes ao uso dos recursos arnbientais do Estado e ao combate da
poluiçao, definidas nas Iegislacoes federal e estadual;

XVIII - exercer a supervisão das atividades dos orgãos e entidades da sua
area de competencia;

XIX - exercer outras atividades correlatas. 	 -
Seçäo II

Da Estrutura Organica
Art. 119 - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvirnento

Sustentãvel - SEMAD - tern a seguinte estrutura orgânica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenacao:
a) Centro de Planejarnento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Inforrnacao;
III - Superintendência de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
c) Diretoria Operacional;
IV - Superintendência de Politica Ambiental:
a) Diretoria de Norrnalização;
b) Diretoria de Articulação Institucional;
V - Superintendéncia de Apoio Técnico:
a) Diretoria de Estudos e Projetos;
b) Diretoria de Zonearnento Arnbiental;
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C) Diretoria de Educacão e Extensão Ambiental.
Parágrafo unico - A descriçao e a competéncia das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Seção Ill

Da Area de Competência
Art. 120 - Integram a area de competência da Secretaha de Estado de Melo

Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável:
- Orgaos Colegiados:

a) Conseiho Estadual de Pblitica Ambiental - COPAM;
Ii - Autarquias:
a) Instituto Estadual de Florestas - IEF;
b) Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM;
Ill - Fundação:
a) Fundação Estadual do Meio Arnbiente - FEAM.

Seção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 121 - Fica extinto 1 (urn) cargo de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo
AD-i 2.

Art. 122 - Fica transforrnado 1 (urn) cargo de Diretor II, codigo MG-05,
simbolo DR-05, em 1 (urn) cargo de Assessor-Chefe, codigo MG-24, sirnbolo
AH-24.

Art. 123 - Fica criado 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45,
simbolo US-45.

Art. 124 - Os cargos de provirnento em cornissão do Quadro Especial de
PessQal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável SO Os constantes no Anexo XII desta lei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos os cargos em comissão da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentãvel que nào constam
no Anexo XII desta Iei.

Capitulo XIII
Da Secretaria de Estado de Minas e Energia

Secao I
Da Finalidade e da Competência
Art. 125 - A Secretaria de Estado de Minas e Energia - SEME tern por

finalidade formular as politicas setoriais de mineração e energia do Estado,
compatibilizadas corn o equilibrio ecolOgico e a utilização racional dos seus
recursos naturais, e a indução de novos negocios.

Art. 126 Compete a Secretaria de Estado de Minas e Energia:
I - planejar, em articulaçäo corn a Secretariá de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral - SEPLAN, as diretrizes fundarnentai& da politica
estadual de mineração e de energia e responde pèlasu implrnentacão;
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II - mobilizar a sociedade, assegurando recursos destinados ao

desenvolvimento da mineraçao e da energia;
III - desenvolver e estimular estudos, pesquisas, pianos, prograrnas e

projetos nas areas de mineração e energia;
IV - manter intercàmbio corn ôrgãos e entidades de ärnbito internacional e

nacional, visando a obter cooperação técnica, financeira e operacional,
relacionada corn a elaboração e irnplementacao de estudos, pesquisas,
pIanos, prograrnas e projetos de interesse da SEME;

V - articular-se corn entes pUblicos e privados para eiaboraçao e
implementacao de estudos, pesquisas, pianos e projetos, direta ou
indiretarnente, relacionados corn as areas de mineração e energia;

VI - manter banco de dados e cadastro de inforrnaçoes referentes a
mineracao e energia;

VII - prornover a realização de contratos, convénios, acordos ou ajustes
corn órgãos e entidades afins, visando ao desenvolvimento da mineração e
energia;

VIII - estirnular a organizacäo das atividades de garimpo, por meio da
criacão e do apoio a cooperativas, da preparaçao de mäo-de-obra, da
preservação do meio arnbiente e da promoçäo social:

IX - responsabilizar-se pela adrninistracao da parte estadual de
compensacão financeira institulda pelas Leis Federais n.° 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de marco de 1990:

X - prestar apoio necessário aos municipios beneficiarios da compensação
financeira instituida pelas Leis Federais n.° 7.990, de 28 de dezernbro de
1989, e 8.001, de 13 de marco de 1990;

XI - exercer a supervisão das atividades dos orgaos e entidades de sua
area de competencia;

XII - exercer outras atividades correlatas.
Secao II

Da Estrutura Organica
Art. 127 - A Secretaria de Estado de Minas e Energia tern a seguinte

estrutura orgánica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenacão:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçao e lnforrnação;
III - Superintendência de Administraçäo e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Hurnanos;
b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
c) Diretoria Operacional;
IV - Superintendencia de Mineracao:
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a) Diretoria de Desenvolvimento Mineral;
b) Diretoria de Gestäo Mineral;
V - Superintendencia de Energia.
Paragrafo ünico - A descriçao e a cornpetencia das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Seçao Ill

Da Area de Cornpetência
Art. 128 - 0 Conselho Estadual de Geologia e Mineraçao - CEGEM, criado

pelo Decreto n.° 25.882, de 12 de maio de 1986, passa a denominar-se
Conselho Estadual de Mineração - CEMi.

Art. 129 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado de
Minas e Energia:

- Orgaos Colegiados:
a) Conselho Estadual de Energia - CEEn;
b) Conseiho Estadual de Mineraçâo - CEMi;
II - Empresas:
a) Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG;
b) Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG.

Secão IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 130 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Minas e Energia, Os seguintes cargos de provimento em comissão:

I-i (urn) cargo deDiretor II, codigo MG-05/ME-115, simbolo DR-05;
II - 3 (três) cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06;
ill - 1 (urn) cargo de Assessor I, codigo AS-Ui, simbolo 10/A;
IV - 1 (urn) cargo de Oficial de Gabinete, cOdigo EX-02, sImbolo 10/A;
V - 6 (seis) cargos de Assistente Administrativo, cOdigo EX-06, simbolo

9/A;
VI - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, codigo EX-07, simbolo 8/A;
Vii - 2 (dois) cargos de Secretário Executivo; cOdigo EX-08, simbolo 8/A;
VIII - 1 (urn) cargo de Assessor It, codigo MG-12, sImbolo AD-12;
Art. 131 - Fica criado no Quadro Especial de Pessoal:
I - 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45, simbolo US-45;
Art. 132 - Os cargos de Provimento em Comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretaria de Estado de Minas e Energia são os constantes do
Anexo XIII desta Iei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos os cargos emcomisão da Secretaria de
Estado de Minas e Energia que não constam no Anexo XIII desta Iei.

Capitulo XIV
Secaol

Do Sistema Estadual de Planejmento
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Art. 133 - 0 Sistema Estadual de Planejamento tern por finalidade o

estudo e o planejamento da ação governamental, bern como a definiçao de
critérios técnicos, econômicos, sociais e administrativos para o
estabelecimento de suas prioridades.

Art. 134 -0 Sistema Estaduai de PIanejamento tern por funçao especifica:
I - planejar e coordenar a ação governamentai, rnediante a elaboracao,

acompanharnento e controle de pianos e programas giobais, setoriais e
regionais, de duraçao anual e piurianual;

II - estabelecer rnetas e priorizar a utilizacao de recursos da administração
publica estadual, mediante a adocão de normas e procedimentos que
assegurem a redução dos custos e expansão dos benefIcios;

III - definir critérios técnicos, econOmicos e sociais para o estabelecimento
de prioridades das atividades governamentais;

IV - proceder a estudos sistemãticos das condicoes estruturais, gerenciais
e operacionais necessários as concretizaçoes das metas governarnentais,
rnediante açöes de planejamento institucional.

V - desenvolver e rnanter atividades de articulaçao intragovernamental e
intergovernamental.

Secão II
Da Estrutura e do Funcionarnento das Atividades Organizadas em

Subsistemas
Art. 135 - As atividades de planejamento, programação, e

acompanharnento da acão governamental são organizadas na forma dos
seguintes subsistemas:

I - Subsistema de Planejarnento EconOmico-Social, tern por finalidade
planejar e coordenar a acão governamental, rnediante a elaboracão,
acompanharnento e controle de pianos e programas globais, setoriais e
regionais, de duraçao anuai e plurianual;

II - Subsisterna de Planejamento Institucional, tern por finalidade o
desenvolvirnento de estudos sisternaticos das condicOes estruturais,
gerenciais e operacionais necessarios as concretizaçOes das metas
governamentais, mediante açOes de planejarnento institucional;

III - Subsistema de Prograrnas Multissetoriais, tern por finalidade pianejar e
acompanhar a acão governamental mediante a formulação de pianos,
programas e projetos de natureza especial em regime rnuitissetorial;

IV - Subsistema de Orçamento, tern por finalidade coordenar, compatibilizar
e avaliar a alocação de recursos orçamentários e financeiros necessários ao
curnprirnento dos objetivos e metas governarnentais, bern como o
acompanhamento da sua execução.

Art. 136 - Os subsisternas a que se refere o artigo anterior apresentam a
seguinte cornposição: : 	 •.
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I - unidades administrativas centrais: aquelas mencionadas nos incisos

VI, VII, VIII e IX do artigo 141 desta iei;
II - unidades administrativas setoriais: aquelas que desenvolvem as

atividades indicadas no artigo anterior, em Secretarias de Estado e orgaos
autonornos;

III - unidades administrativas seccionais: aquelas que desenvolvem as
atividades indicadas no artigo anterior, em entidades da administração
estadual.

§ 1° - A unidade administrativa central incumbir-se-à da orientacão
normativa, da supervisão técnica do planejamento e da compatibilização
deste corn os pianos de Goverrio.

§ 2° - As unidades administrativas setoriais de Secretaria e de ôrgão
autOnomo e seccionais de entidade da adrninistraçao estadual incumbir-se-ão
de promover a integracao das atividades proprias dos subsistemas a que
pertençam.

§ 3° - 0 Subsistema de Programas Multissetoriais, excepcionalmente, não
possui unidades setoriais e seccionais permanentes.

§ 40 - São consideradas unidades setoriais ou seccionais do Subsistema de
Programas Multissetorlais aquelas envolvidas nos programas multissetoriais
no periodo de sua duração.

Art. 137 - As unidades administrativas setorlais e seccionais, nas areas
organizadas como subsistemas, subordinam-se:

I - administrativa e diretamente ao respectivo Secretário de Estado,
dirigente de orgao autônomo ou entidade na qual estão integradas;

II - tecnicamente, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão
Geral, por rneio da correspondente unidade central.

Art. 138 - Compete ao Secretário de Estado do Pianejarnento e
Coordenação Geral a supervisão dos ôrgãos e entidades do Sistema
Estaduai de Planejamento.

Seção III
Da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Subseção I
Da Finalidade e da Competência

Art. 139 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral -
SEPLAN tern por finalidade coordenar a formulaçao das politicas pUblicas
visandoao desenvolvimento econômico, socaI e institucional do Estado.

Art. 140 - Compete a Secretaria de Estado do Planejarnento e
Ccordenaçao Geral:

- a anáhsee oacompanhamento da realidade externa visando a subsidiar
a fornulação de poiitidas püblicas;

II - o estudo e a proposição de diretrizes para o desenvolvimento
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econômico e social do Estado;

III - o plariejamento, o acompanhamento, a avaliaçao e a coordenaçao das
acoes do Governo, por meio de programas e projetos articulados em niveis
global, setorial e regional;

IV - a integracão de esforços na esfera dos Governos Federal, Estadual e
Municipal, bern como entre os Poderes do Estado, visando ao melhor
atendimento das demandas da sociedade e do desenvolvimento do Estado;

V - o aprimoramento do modelo da administraçao püblica estadual, tendo
em vista a meihoria da qualidade dos serviços prestados e a otirnizaçao de
resultados;

VI - estabelecer diretrizes e coordenar a execução de projetos de
organizacao e reestruturaçao de ôrgaos e entidades do Poder Executivo;

VII - a elaboraçao dos pianos plurianuals e anuais de Governo, bern como
o acornpanhamento da execução fisica, orçamentãria e financeira, visando
ao controle e a avaliacao de seus resultados e a eficãcia de sua ação;

VIII - a participaçao, como representante do Estado, em conselhos e
colegiados do sistema de planejamento local, regional e nacional;

IX - a participaçao na formulação e no acompanhamento da implementacao
das politicas de incentivo, de crédito e de financiamento das atividades
econOmicas e soclais desenvolvidas no Estado;

X - o planejarnento, a organização, a coordenaçao e o controle das
atividades a cargo do Estado, relativas as funçoes püblicas de interesse
comum das regiöes rnetropolitanas;

XI- o planejamento, a execucao, a coordenação e o controle das atividade
setoriais a cargo do Estado, relativas a prornoçao e ao incentivo da indüstria,
do comércio e dos serviços;

XII - o estirnulo a instaiaçao e a expansao de indUstrias que venham a
utilizar os recursos naturais do Estado;

XIII - a contribuiçao para o aurnento da poupança no setor produtivo, por
meio de programas e projetos que incentivem a expansão da atividade
privada aplicada a indüstria, ao comércio e aos serviços;

XIV - a coordenaçao da execucao de pianos de desenvolvimento para os
setores industrial e comercial, dos quais participe a iniciativa püblica e
privada;

XV - o exercicio da supervisão das atividades dos ôrgãos e das entidades
da sua area de competencia;

XVI - o exercicio de outras atividades correlatas.
Subseçao II

Da Estrutura Organica
Art. 141 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacão Geral-

SEPLAN - tern a seguinte estrutura orgânica:
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- Gabinete;
II - Assessoria de Anãlise Economica;
Ill - Assessoria Tecnica;
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenaçao:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalizaçao e Informaçao;
V - Superintendéncia de Administraçäo e Financas:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
C) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
VI - Superintendência Central de Planejamento Econômico-Social:
a) Diretoria Central de Planejarnento Setorial e Regional;
b) Diretoria Central de Acompanhamento e Avaliaçäo da Açäo

Governamental;
C) Diretoria Central de Politicas PUblicas;
VII - Superintendência Central de Planejamento Institucional:
a) Diretoria Central de lnformaçöes lnstitücionais;
b) Diretoria Central de Pesquisas Institucionais;
c) Diretoria Central de Projetos Organizacionais;
VIII - Superintendência Central de Programas Multissetoriais:
a) Diretoria Central de Programas e Projetos;
b) Diretoria Central de Coordenação de Recursos Financeiros;
IX - Superintendência Central de Orçamento:
a) Diretoria Central de Programaçao Orçamentaria do Setor de

Administraçao;
b) Diretoria Central de Programacão Orçamentãria dos Setores Social e de

Infra-estrutura;
c) Diretoria Central de Programacao Orcarnentaria das Empresas e de

Consolidacao Global; 	 -
d) Diretoria Central de Normas e Politicas Orçamentãrias;
X - Superintendéncia de Comércio e Exportação:
a).Dirétoriá de Comercio;
b) Diretoria de Feiras, Eventos e Exposiçães;
XI - Superintendência de Industrialização:
a) Diretoria de Desenvolvimento e Apoio Tecnico;
b) Diretoria de Análise e Inspeçao de Projetos;
c) Diretoria de Controle de Liberaçao.
Parágrafo Unico - A dèsbrição e a competência das unidades

admiriistrativas de que trata èste artigo serão estabelecidas em decreto.
Sübseção III

Da Area de Competéncia 	 ::'
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Art. 142 - Integram a area de competencia da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenaçao Geral:
- orgão colegiado:

a) Conselho de lndustrializaçao - COIND -;
II - autarquia:
a) Instituto de Desenvolvimento do Node e Nordeste de Minas Gerais -

IDENE -;
b) Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -;
c) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -;
III - empresas:
a) Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG -;
b) Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI.

Subseçâo IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 143 - Ficam transferidos para o Quadro Especial da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenacao Geral Os seguintes cargos de
provimento em comissão do Quadro Especial da Secretaria de Estado de
IndUstria e Comércio:

- 1 (urn) cargo de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06;
II - 2 (dois) cargos de Diretor II, cOdigo MG-04, sImbolo DR-04;
III - 15 (quinze) cargos de Assessor II, cOdigo MG-12, simbolo AD-12;
IV - 1 (urn) cargo de Assessor Técnico, codigo MG-i 8, simbolo AT-i 8;
V -6 (seis) cargos de Assessor I, cOdigo AS-Ui, simbolo 10/A.
Art. 144 - Ficam extintos Os cargos de provimento em comissão do Quadro

Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de lndüstria e Comércio, extinta
por esta lei, excetuando-se Os transferidos no artigo anterior.

Art. 145 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral:

I - 25 (vinte e cinco) cargos de Coordenador-Geral, codigo MG-39, simbolo
CG-0i;

II - 1 (urn) cargo de Assessor - Chefe, codigo MG-09, sIrnbolo AC-09;
III - 1 (urn) cargo de Diretor Ill, codigo MG-04, simbolo DR-04;
IV - 2 (dois) cargos de Assistente Administrativo, cOdigo EX-06, simbolo

9/A;
V - 7 (sete) cargos de Assistente Auxiliar, codigo EX-07, simbolo 8/A;
VI - 1 (urn) cargo de Supervisor II, codigo CH-02, simbolo 9/A.
Art. 146 — Ficam extintas as funcOes de Assessor Técnico Regional,

Secretário Executivo e Coordenador Setorial, previstas no artigo 12 da Lei n°
11.962, de 30 de outubro de 1995, assim corno a remuneração estabelecida
pelo paragrafo Unico do referido artigo.

Iarãgrafo Unico , Os servidores designados para as funçOes de que trata
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este artigo retornarão para o orgão ou a entidade de origem.

Art. 147 - Fica criado no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenacao Geral:

I - 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45, simbolo US-45, de
recrutamento limitado;

II - 5 (cinco) cargos de Assessor de Atividade Central, codigo MG - 30,
simbolo AA-30, de recrutamento limitado;

Art. 148 - Os servidores efetivos e os detentores de funçao püblica
pertencentes ao Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de
IndUstria e Comércio, extinta por esta el, ficam a disposição da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administracão, que, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de publicacao desta lei, estabelecerá sua transferência
para outro Orgão da administraçao direta do Poder Executivo,
preferencialmente, para a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacão Geral - SEPLAN -, observadas as necessidades do Orgão e a
opcão do servidor.

Art. 149 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral são
os constantes no Anexo XIV desta lei.

§ 1° - Os cargos de provimento em comissâo da estrutura da
Superintendência Geral Fundiãria - Instituto de Terras de Minas Gerais serão
extintos na lei especIfica que tratar da organizacão da autarquia Instituto de
Terras do Estado deMinas Gerais - ITER.

§ 20 - Ficam extintos Os cargos em comissão da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenacão Geral que não constarn no Anexo XIV desta lei.

Capitulo Xl
Secao I

Do Sistema Estadual de Recursos Humanos e Administraçao
Art. 150 - 0 Sistema Estadual de Recursos Humanos e Administraçao tern

por finalidade a planejamento, a organizacão, a direçao, a execução e a
controle das atividades de administração de recursos humanos, material,
patrimOnio, transporte oficial, serviços gerais, rnodernizacão administrativa
voltada para processos e métodos de trabalho e as relativas a saUde do
servidor.

Art. 151 - 0 Sistema Estadual de Recursos Humanos e Administração tern
por funçao especIfica:

- formular e gerir a politica de recursos humanos da aaministraçao publica
do Poder Executivo mediante a elaboraçao o acompanhamento e o controle
de 'projetos de desenvolvimento e aprirnoramento do servidor;

II - definir normas e procedirnentos de modernizaçao administrativa, de
processos & métodos de trabalho, assegurandô a redução de custos'e a
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eficiëncia na prestação dos serviços pUblicos;

III - promover a orientacao normativa e o controle das atividades inerentes
a adrninistraçao de patrimônio, transporte oficial, material e serviços;

IV - formular e gerir a politica de saüde ocupacional dos servidores da
administraçao püblica do Poder Executivo.

Seção II
Da Estrutura e do Funcionamento das Atividades Organizadas em

Subsistemas
Art. 152 - As atividades de recursos humanos e as de administração de

pessoal, pagamento, material, transporte, imôveis e serviços e de
modernizacao administrativa voltada para processos e métodos de trabalho
são organizadas na forma dos seguintes subsistemas:

- Subsistema de Desenvolvimento de Recursos Hurnanos - tern por
finalidade formular e gerir a politica de recursos humanos no ãmbito da
administraçao publica do Poder Executivo, corn abrangencia de orientacao
normativa e de aprimoramento do servidor;

II - Subsisterna de Pessoal - tern por finalidade gerenciar a politica de
pessoal, cargos, carreiras e vencimento, prornover a orientação normativa, a
supervisão técnica, a fiscalizaçao e o controle da execução das atividades de
administração de pessoal, cargos, carreiras e vencirnento da administraçao
pUblica do Poder Executivo;

III - Subsistema de Gestão de Pagarnento - tern por finalidade planejar,
normalizar, orientar, acornpanhar, controlar e coordenar a execuçao das
rotinas de pessoal relacionadas a gestão de pagamento de pessoal;

IV - Subsistema de Saüde do Servidor - tern por finalidade gerir a politica
de saüde ocupacional e as atividades de pericias médicas dos servidores da
administraçao publica do Poder Executivo;

V - Subsisterna de Adrninistraçao de Transportes, IrnOveis e Servicos - tern
par finalidade promover a orientacão normativa e a controle das atividades
relativas a patrimOnio, transporte oficial e serviços gerais da administracao
pUblica do Poder Executivo;

VI - Subsistema de Administraçao de Materiais - tern par finalidade propor a
orientaçao norrnativa, a supervisão técnica, a fiscalizacão e a controle da
execuçaa das atividades de adrninistracao de material na adrninistração
pUblica do Poder Executivo;

VII - Subsisterna de Modernizaçaa Administrativa - tern por finalidade
prornover a arientação normativa, a supervisão técnica, a planejamento e a
gestao das atividades de modernizaçao administrativa, voltada para
processos e métodos de trabalho, no ãmbito da administração pUblica do
Poder Executivo; 	 .

Art. 153 - Os subsistemas a que se refere a artigo.anteriar apreseritam a
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seguirite composição:

I - unidades administrativas centrais aquelas mencionados nos incisos IV,
V, VI, VII, VIII, IX, Xe XI do artigo 159 desta el;

- unidades administrativas setoriais aquelas que desenvolvem as
atividades indicadas no artigo anterior, em Secretarias de Estado e orgãos
autOnomos;

III - unidades administrativas seccionais aquelas que desenvolvem as
atividades indicadas no artigo anterior, em entidade da administração
estadual.

§ 1° - A unidade administrativa central incurnbir-se-á da orientacao
normativa, supervisão técnica, fiscalizaçao e controle da execucao das
normas e diretrizes emanadas dos respectivos subsistemas.

§ 2° - As unidades administrativas setorial e seccional, em orgão autOnomo
ou em entidade da administração estadual, incumbir-se-ão de promover a
integracão das atividades prôprias do subsistema a que pertençam.

Art. 154 - Cada Orgào ou entidade da adrninistrativa estadual desenvolverá
as atividades prOprias dos subsistemas mencionados nesta Iei, por meio de
suas unidades administrativas setorial ou seccional.

Art. 155 - As unidades administrativas setorial e seccional, nas areas
organ izadas como subsistema, subordinam-se:

I - administrativa e diretamente ao respectivo Secretário de Estado,
dirigente de orgão autônorno Cu entidade na qual estäo integradas;

II - tecnicamente a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, por melo da correspondente unidade central.

Art. 156 - Compete ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administraçäo a supervisão dos orgãos e das entidades do Sistema Estadual
de Recursos Humanos e Administração.

Seção III
Da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração

Subseçao I
Da Finalidade e da Cornpetência

Art. 157 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Adrninistração -
SERHA tern por finalidadé fbrmular e implernentar politicas de recursos
hurnanos, modernização administrativa, voltada para processos e métodos
de trabaiho, bern como as relativas a administraçäo de material, patrimônio,
transporte oficial e serviços gerais ho ãmbito da administração pUblica do
Pàder Executivo.

Art. 158 - Compete a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração:

I - desenvolver e implemental açöes de recursos humanos direcioriadas a
captacão, qualificacäo, avaliação, valorização 'dd pôténcial furicional, da
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saUde do servidor, bern coma de açöes relativas a correiçao
administrativa e administração de pessoal, em consonância corn a politica
geral do Estado;

II - planejar e efetivar acOes objetivando a otirnizacao na aquisição,
utilização, conservação e controle dos bens patrimoniais e rnateriais do
Estado;

III - gerir a prestaçao de servicos e transporte oficial, visando ao adequado
emprego dos recursos püblicos e atendimento eficiente as necessidades
institucionais;

IV - forrnular e implementar prograrnas direcionados a racionalizaçao de
processos e rnétodos de trabaiho de rnodo a subsidiar a tornada de decisoes
administrativas;

V - exercer a supervisão das atividades dos Orgãos e das entidades da sua
area de cornpetência;

VI - exercer outras atividades correlatas.
Subseção II

Da Estrutura Organica
Art. 159 - A Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e Adrninistraçao -

SERHA - tern a seguinte estrutura orgãnica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenaçao:
a) Centro de Planejarnento e Orcarnento;
b) Centro de Racionalização e Inforrnacao;
III - Assessoria Técnica de Administraçao;
IV - Superintendéncia Central de Desenvolvirnento de Recursos Hurnanos:
a) Diretoria Central de Seleçao e Alocaçao de Recursos Humanos;
b) Diretoria Central de Capacitaçao Profissional;
V - Superintendencia Central de Pessoal:
a) Diretoria de Cargos, Carreiras e Vencimento;
b) Diretoria Central de Aposentadoria e Contagem de Tempo;
C) Diretoria Central de Direitos e Vantagens;
VI - Superintendência Central de Gestäo de Pagamento:
a) Diretoria Central de Sisternatizacao do Pagamento;
b) Diretoria Central de Acornpanharnento e Controle do Pagarnento;
c) Diretoria Central de Orientacao e Taxaçao;
VII - Superintendencia Central de Saüde do Servidor:
a) Diretoria Central de Atendirnento Medico;
b) Diretoria Central de Atividades de Suporte;
C) Diretoria Central de Higiene e Segurança do Trabalho;
VIII - Superintendéncia Central de Correicao Adrninistrativa
IX - Superintendéncia Central de Administraçao de Transportes, Imóveis e
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III — 13 (treze) cargos de Assistente Auxiliar, cOdigo EX-07, simbolo 8/A;
IV — 2 (dois) cargos de Secretário Executivo, codigo EX-08, simbolo 8/A;
V — 2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, sImbolo 11/A;
VI — 7 (sete) cargos de Auxiliar de Atividade Central, codigo EX-43, simbolo

11/A;
VII — 1 (urn) cargo de Analista Fazendário, codigo MG-16, sImbolo FA-16;
VIII — 1 (urn) cargo de Assessor Chefe, codigo MG-24, simbolo AH-24;
IX — 1 (urn) cargo de Assessor Chefe, codigo MG-09, sImbolo AC-09;
X — 1 (urn) cargo de Assessor II, codigo MG-12, simbolo AH-12;
XI — 1 (urn) cargo de Assessor I, cod igo AS-Ol, simbolo 10/A;
XII — 1 (urn) cargo de Diretor II, codigo MG-OS, simbolo DR-05.
Art. 162 — Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Recursos Humanos e Administração — SERHA -, 2 (dois) cargos
de Diretor I, cOdigo MG-06, sImbolo DR-06 e 1 (urn) cargo de Assessor de
Assuntos de Administraçao, codigo MG-64, simbolo AP-50.

Paragrafo Unico — Fica incluIda, no Grupo de Direção Superior do Decreto
n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargo de Assessor de
Assuntos de Administraçao, cOdigo MG-64, simbolo AP-50, corn vencimento
bãsico de R$1.708,00 (mu setecentos e oito reais).

Art. 163 — Os cargos de provirnento em cornissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e Adrninistracao são
os constantes no Anexo XV desta Iei.

Parágrafo Unico — Ficam extintos os cargos em comissão da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administraçao que não constam no Anexo
XV desta Iei.

Capitulo XVI
Da Secretaria de Estado da SaUde

Secao I
Da Finalidade e da Cornpetencia

Art. 164 - A Secretaria de Estado da SaUde tern por finalidade prograrnar e
executar a polItica estadual de saUde relativa a promocao, a prevenção e a
recuperação da saUde da população e gerenciar o Sistema CJnico de Saüde
no ãmbito do Estado.

Art. 165 - Compete a Secretaria de Estado da SaUde:
I - promover a descentralizaçao, para os municipios, dos serviços e das

acôes de saUde;
II - definir os mecanismos, as normas e os padroes para controle, avaliação

e fiscalizaçao das açOes e dos serviços no Estado;
III - administrar os recursos financeiros destinados ao Sistema Unico de

Saüde no Estado, 01 rneio do Fundo Estadual de Saude;
IV - elaborar e coordenar o Piano Estadual de Saüde;
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Servicos:

a) Diretoria Central de Transportes;
b) Diretoria Central de Bens lmôveis;
c) Diretoria Central de Gestão de Contratos.
X — Superintendência Central de Administraçao de Materiais:
a) Diretoria Central de Aquisicão e Alienacao;
b) Diretoria Central de Gestão de Material.
XI — Superintendéncia Central de Modernizaçao Administrativa:
a) Diretoria Central de Projetos de Racionalizacao de Servicos;
b) Diretoria Central de Recursos Informacionais;
XII - Superintendência de Adrninistraçao e Finanças:
a) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
b) Diretoria de Recursos Humanos;
c) Diretoria Operacional;
XIII — Coordenadorias Regionais (em nOmero de vinte e seis).
Paragrafo unico - A descriçao e a competéricia das unidades

administrativas de que trata este artigo serão definidas em decreto, bern
como a localizacao, a denominaçao e a area de abrangencia das
Coordenadorias Regionais.

Subseção III
Da Area de Competência

Art. 160 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administraçao — SERHA -;

— ôrgãos colegiados:
a) Conselho Estadual de Polltica de Administraçao e Remuneraçao —

CEPAR-;
b) Conseiho de lnformática do Estado de Minas Gerais — CIEMG -;
II — autarquia:
a) Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais —

IPSEMG -;
H! — empresas:
b) Minas Gerais Administração e Serviços S.A. — MGS -;
c) Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais —

PRODEMGE -;
Subseçao IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 161 — Ficam extintos no Quadro Especial de Pesoal da Secretaria de

Estado de Recursos Humanos e Adrninistração:
I — 3 (ties) cargosde Supervisor II, codigo CH-02, sirnbolo 9/A;
II —4 (quatro) cargosdé Assistente Administrativo, cOdigo EX-06, simbolo

9/A; 	 . 	 .
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V - coordenar e executar acöes nos serviços de Epidemiologia e

Vigilancia Sanitária;
VI - coordenar e executar os prograrnas elaborados pelo Minitério da

Saüde, no âmbito do Estado;
VII - estimular o controle social através de Conferêncas e Conseihos de

Saüde;
VIII - exercer a supervisão das atividades dos orgãos e entidades da sua

area de competencia;
IX - exercer outras atividades correlatas.

Seçao II
Da Estrutura Organica

Art. 166 - A Secretaria de Estado da SaUde tern
orgânica:

I - Gabinete:
H - Assessoria de Comunicaçäo Social;
III - Auditoria Setorial;
IV - Auditoria Assistencial de SaUde;
V - Assessoria Técnica:
a) Centro de Contratos e Convenios;
b) Centro de Anãlise Tecnica;
VI - Assessoria de Planejamento e Coordenacao:
a) Centro de Planejamento;
b) Centro de Orçamento;
c) Centro de Informação;
d) Centro de Racionalizaçao;
VII - Superintendência Administrativa:
a) Diretoria de Material e PatrimOnio;
b) Diretoria de Transportes e Serviços Gerais;
C) Diretoriade Comunicação e Arquivo;
d) Dietoriadé Execução de Instrumentos Legais;
VIII- Superintendência de Recursos Humanos:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria de Capacitaçao;
IXSupenntendência de Finanças:
a) Difetoria'de Controle ë Acompanhamento do SUS;
b) Diretoria de Administracao Financeira;
c)Diretccria de Orientaçao a Execuçao;
d) Diretoria deContabiIidad;
X -Superintendéncia de Epidemiologia:
a) Diretoria de lnfbrrnaçoes Epidemiblogicas;
b) Diretoria de Vigilãhcia EpidemiolOgica;
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c) Diretoria de Vigilancia Ambiental;
XI - Superintendência de Vigiläncia Sanitária:
a) Diretoria de Vigilância em Obras e Projetos de Saüde;
b) Diretoria de Vigilancia em Estabelecimentos de SaUde;
c) Diretoria de Vigiläncia de Medicamentos e Congeneres;
d) Diretoria de Vigilancia em Alimentos;
XII - Superintendência Operacional de SaUde:
a) Diretoria de Operaçao dos Sistemas Assistenclais;
a) Diretoria de Atencao Básica;
b) Diretoria de Redes Assistenciais;
XIII - Diretorias Regionais de SaUde (em nümero de vinte e quatro,

incluindo a Diretoria Metropolitana de Saüde)
a) Coordenadoria de Administraçao e Finanças;
b) Coordenadoria de Assistência a Saide;
c) Coordenadoria de Vigiläncia Sanitária;
d) Coordenadoria de Epidemiologia.
Parágrafo Unico - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em Decreto, bern
como a Iocalizaçao, denominaçao e abrangencia das Diretorias Regionais.

Seçao III
Da Area de Competencia

Art. 167 - Integram a area de competência da Secretaria de Estado da
SaUde:

I - Orgão Colegiado:
a) Conselho Estadual de Saüde - CES;
II - Fundaçoes:
a) Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG;
b) Fundaçao Ezequiel Dias - FUNED;
c) Fundaçao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -

HEMOMINAS.
Secao IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 168 - Ficam transformados no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da SaUde Os seguintes cargos de provimento em
comissão:

I - 2 (dois) cargos de Diretor II, cOdigo MG-05, sImbolo DR-05, em 2 (dois)
cargos de Assessor Chefe, cOdigo MG-24, sImbolo AH-24;

II - 2 (dois) cargos de Assessor II, cOdigo MG-12, simboloAD-12, em 1
(um) cargo de Auditor Setorial, cOdigo MG-45, simbolo AD-45, e 1 (urn) cargo
de Auditor Assistencial de SaUde, cOdigo MG-65, smboIo AP-51.

Art. 169 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

a seguinte estrutura
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Estado da SaUde os seguintes cargos de provimento em comissão:

1-6 (seis) cargos de Diretor I, cOdigo MG-06, simbolo DR-06;
II - 34 (trinta e quatro) cargos de Assistente de Atividade de SaUde, codigo

MG-43, simbolo SA-43;
III -5 (cinco) cargos de Assessor I, codigo AS-Ui, simbolo 10/A;
IV - 32 (trinta e dois) cargos de Supervisor I, codigo CH-01, simbolo 8/A;
V - 4 (quatro) cargos de Supervisor II, codigo CH-02, simbolo 9/A;
VI -5 (cinco) cargos de Supervisor Ill, codigo CH-03, simbolo 10/A;
VII - 1 (urn) cargo de OficiaIde Gabinete, codigo EX-02, simbolo 9/A
VIII - 34 (trinta e quatro) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06,

simbolo 9/A;
IX - 72 (setenta e dois) cargos de Assistente Auxiliar, codigo EX-07,

simbolo 8/A;
X - 2 (dois) cargos de Secretário Executivo, codigo EX-08, simbolo 8/A;
XI - 4 (quatro) cargos de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo

11/A.	 -'
Art. 170 - A funçao gratificada de que trata o "caput" do artigo 50 da Lel n°

11.103, de 28 de maio de 1993, passa a denominar-se Gratificaçao 01
Função, e destinada a atender atividades de coordenacão na Secretaria de
Estado da SaUde e seu nUmero limita-se a 423 (quatrocentos e vinte e três).

Art. 171 -0 paragrafo ünico do artigo 50 da Lei n° 11.103, de 28 de maio de
1993, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 50 - ...........................................................................................
Parãgrafo ünico - 0 valor da gratificaçao de que trata este artigo é fixado

em 50% (cinqUenta por cento) do vencimento do cargo de Assistente de
Gabinete, codigo EX-42, simbolo 11/A, sendo percebida exclusivamente
durante o exercicio da função, não se incorporando a remuneração do
servidor em nenhuma hipôtese."

'Art. 172 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Saüde são os constantes no Anexo XVI
desta Lei.

Paragrafo Unico - Ficam extintos os cargos em comissão da Secretaria de
Estado da SaUde que não constam no Anexo XVI desta Lel.

Capitulo XVII
Da Secretaria de Estado da Segurança PUblica

Art. 173 - Os dispositivos referentes a Secretaria de Estado da Seguranca
PUblica serão objeto de lei especifica.

Art. 174 - Fica transformado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado de Seguranca Püblica, 1 (urn) cargo de Assessor II, codigo MG-12,
simbolo AD-12, ern 1 (urn) cargo de Auditor Setorial; codigo MG-45, simbolo
U S-45.	 '
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Art. 175 - Os cargos de provirnento em comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretaria de Estado da Segurança PUblica são os constantes no
Anexo XVII desta Lei.

Capitulo XVIII
Da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do

Adolescente
Seção I

Da Finalidade e da Competência
Art. 176 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da

Crianca e do Adolescente tern por finalidade formular e implementar politicas
püblicas voltadas para o desenvolvimento do trabalhador, para o
desenvolvimento cornunitàrio, para a assisténcia social e para a criança e o
adolescente, que visern ao enfrentarnento da pobreza, ao provimento das
condicoes sociais minirnas a universalização dos direitos sociais e a
promoção da integração ao mercado de trabalho.

Art. 177 - Compete a Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assistência
Social, da Crianca e do Adolescente:

I - planejar, em articulacão corn a Secretaria de Estado do Planejarnento e
Coordenacão Geral - SEPLAN -, as diretrizes fundarnentais da politica
estadual para o setor do trabalho, da assistência social, da criança e do
adolescente;

II - formular, rnonitorar e avaliar politica que propicie ao trabalhador 0

acesso ao ernprego, seu desenvolvirnento profissional, garantindo-Ihe, ainda,
condiçães de higiene, seguranca e saUde no arnbiente de trabalho;

III - desencadear e coordenar acöes que propiciem o desenvolvirnento e a
qualificaçao profissional ao trabalhador, para sua inserção no mercado de
trabaiho;

IV - disponibilizar ao cidadão as inforrnaçoes sobre mercado de trabalho e
as condiçaes de acesso;

V - formular, rnonitorar e avaliar a politica de assistência social dirigida a
população carente e em especial ao bem-estar da farnilia, do idoso, do
portador de deficiência, do migrante e da população indigena;

VI - forrnular, monitorar e avaliar politica de desenvolvimento e protecao da
criança e do adolescente em situação de risco pessoal e social;

VII - estimular o desenvolvimento comunitário e social por meio do apoio
as forrnas de organização popular aos serviços sociais bãsicos e do fomento
de atividades econOmicas e socials de carãter associativo;

VIII - exercer a supervisão e a coordenacao das atividades dos orgaos e
entidades da sua area de competencia;

IX - exercer outras atividades correlatas.
Secão II
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Da Estrutura Organica

Ai-t. 178 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da
Criança e do Adolescente tern a seguinte estrutura orgânica:

I - Gab
ii - 	 Técnica:
a) Centf° de Cadastro, Convênios e Contratos;
b) Cerit ro de Anãlise Tecnica;
III - Aud 1	Setorial;
IV - Assessoria de Planejarnento e Coordenaçao:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centl° de Racionalizaçao e lnformação;
C) CefltIO de RelaçOes Institucionais;
V - Supe rifl tefldêflcia de Administraçao e Finanças:
a) DiretO ' de Recursos Humanos;
b) fliretOria Operacional;
c) Diretor l a de Apoio as Unidades de Atendimento a Criança e ao

Adolesceflte
d) Diretor ia de Contabilidade e Finanças;
V - 	 Adjunta de Relaçoes do Trabalho:
a) Supe1te1encia do Trabalho;
1. Diret°' de Acompanhamento e Avaliaçao de Programas;
2. DiretO de Orientaçao, Saüde e Segurança do Trabalhador;
b) SupertendenC1a de Apoio ao Trabalhador:
3. Diret° 	 de Qualificaçao Profissional;
4. Diret° 11 de Geraçao de Emprego e Renda;
4.1 - postos do Sistema Nacional de Emprego - SINE (em nUmero de 59

(cinqUenta e nove));
5. DiretO de Desenvolvimerito Cornunitário e Cooperativismo;
VI - Secretaria Adjunta de Assisténcia Social, da Crianca e do Adolescente:
a) superintefldência de Assistência Social:
1. Diret° 11 de Programas de Atendimento a Criança e ao Adolescente;
2. Diretoria de Programas de Assistência Social;
3. DiretO de Assessoramento aos Municipios, Conselhos e Entidades;
b) Supelintendencia de Coordenaçao das Unidades de Atendimento:
1. DiretO 	 de Serviços Sociais:
it Divsao do Centro Social Urbano - CSU -, em nUmero de 3 (frés);
1.2. DiVisão da Agencia de Orientaçao e Encaminharnerito Social - AOES -,

efri nurnero de 7 (sete);
13. Ceflt ro de Referência de População de Rua;
1.4. Centro de Referéncia Estadual do Migrante;
2. Diretor ia de Educaçao para 0 Trabalho;

467
3. Diretoria de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais:
3.1. Centro Educacional, em nUmero de 2 (dois);
3.2. Centro PrO-Vida Paulo Campos Guimarães;
4. Diretoria de Coordenação das Unidades de Atendimento a Crianca e ao

Adolescente:
4.1. Centro Educacional, em nümero de 8 (oito);
4.2. Centro Integrado de Atendimento ao Menor - CIAME -, em nUmero de

4 (quatro);
4.3. Centros de Recreaçao e Esporte - CURUMIM -, em nUmero de 27

(vinte e sete):
4.4. Centro SOS Crianca;
4.5. Centro de Atencao Integral a SaUde.
VII - Diretorias Regionais (em nimero de 17 (dezessete))
Parágrafo Unico - A descriçao e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serào estabelecidas em Decreto, bern
como as suas denominaçOes, sedes e areas de abrangencia das Diretorias
Regionais.

Seção III
Da Area de Competencia

Art. 179 - Integram a area de competência da Secretaria do Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Crianca e do Adolescente - SETASCAD:

- Orgaos Colegiados:
a) Conselho Estadual de Assisténcia Social —CEAS;
b) Conselho Estadual do Idoso - CEI;
C) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CCRIA;
d) Conselho de Participacão e lntegracao da Comunidade Negra - COPIC;
e) Conselho Estadual do Trabaiho, Emprego e Geracao de Renda -

COTEG;
II - Orgao Autônomo:
a) Coordenadoria de Apolo e Assisténcia a Pessoa Deficiente - CAADE.

Secão IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 180 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente, os
seguintes cargos de provimento em cornissão:

1-14 (quatorze) cargos deAssessorl, codigo AS-Ui ,simbolo 10/A;
II - 13 (treze) cargos de Supervisor III, codigo CH-03, simbolo 10/A;
III - 1 (urn) cargo de Oficial de Gabinete, codigo EX-02, simbolo 9/A;
IV - 9 (nove) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo

9/A;
V - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, cod igo EX-07, sImbolo 8/A;

N

UI



a

'I,
0

468
VI - 3 (très) cargos de Secretário Executivo, codigo EX-08, simbolo 8/A;
VII - 1 (urn) cargo de Assistente de Gabinete, codigo EX-42, simbolo, 11/A;
VIII - 4 (quatro) cargos de Coordenador de Atividades de Recreação e

Esportes, cOdigo EX-45, simbolo 11/A;
IX - 7 (sete) cargos de Atendente da Crianca e do Adolescente, codigo EX-

48, simbolo 8/A;
X - 1 (urn) cargo de Diretor II, codigo MG-05, simbolo DR-05;
Xl —1 (urn) cargo de Assessor II, cOdigo MG-12, sirnbolo AD-12;
XII - 1 (urn) cargo de Diretor I, cOdigo MG-06, simbolo DR-06;
Art. 181 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Crianca e do Adolescente:
- 2 (dois) cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-6;

Il - 1 (urn) cargo de Assessor Chefe, codigo MG-24, sirnbolo AH24;
Ill - 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45, sirnbolo US-45.
Art. 182 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Crianca e do Adolescente 5O os constantes no Anexo XVIII desta lei.

Parãgrafo Unico - Ficarn extintos os cargos em comissäo da Secretaria. de
Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente que
não constarn no Anexo XVIII desta lei.

Capitulo XIX
Da Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas

Seçao I
Da Finalidade e da Competência

Art. 183 - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas -
SETOP tern por finalidade planejar, dirigir e coordenar as atividades setorlais,
a cargo do Estado, relativas ao transporte terrestre, hidroviário e aeroviário, e
as obras püblicas.

Art. 184 - Compete a Secretaria de Estado de Transportes e Obras
PUblicas:

I - planejar, em articulacão corn a Secretaria de Estado do Planejarnento e
Coordenacão Geral, as diretrizes fundamentais da polItica estadual de
transportes, dé sanearnento básico e de obras püblicas e responder pela sua
implementacäo;

II - programar, coordenar e controlar a execucão das obras pUblicas do
Estado, em sua area de competéncia, e participar da programacâo e da
coorderiação das atividades a serem exeôutadas nas areas de transportes e
de saneamento báico.

III - elaborar e propor pIanos, programas e projetos relativos a obras
pUblicas e acornpanhar as açOes referentes a suas irnplantaçOes;

IV - buscar novos modelos de financiamento assegurando,
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primordialmente, os recursos para a rnanutenção e operação da infra-
estrutura viária, de transportes e obras publicas;

V - consolidar mecanismos de articulaçao institucional entre as esferas de
Governo, visando a integração do planejamento e gestao e a viabilizaçao de
projetos, transportes e obras publicas de interesse estrategico para Minas
Gerais;

VI - exercer a supervisão das atividades dos Orgaos e entidades da sua
area de competencia;

VII - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgãriica
Art. 185 - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas tern a

seguinte estrutura organica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejarnento e Coordenaçao:
a) Centro de Planejarnento e Orçarnento;
b) Centro de Racionalização e Inforrnaçao;
III - Assessoria Técnica;
IV - Superintendência de Transporte e Obras Püblicas:
a) Diretoria de Transportes;
b) Diretoria de Saneamento e Obras Hidricas;
c) Diretoria de Edificaçoes PUblicas;
d) Diretoria de Assisténcia Rodoviária a MunicIpios;
V - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
Paragrafo Unico - A descrição e a competencia das unidades

adrninistrativas de que trata este artigo seräo estabelecidas em decreto.
Seçao III

Da Area de Cornpetencia
Art. 186 - lntegram a area de competência da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Püblicas:
I - Orgao Colegiado:
a) Conselho Estadual de Transportes - CON EST;
Il—Autarquia:
a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER/MG;
III - Empresa:
a) Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A;
b) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA;
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c) Companhia de Distritos Industrials de Minas Gerais - CDI.
Seçao IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 187 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras PUblicas, os seguintes cargos de provimento
em comissão:

I - 2 (dois) cargos de Diretor II, codigo MG-05, simbolo DR-05;
II - 9 (nove) cargos de Diretor I, codigo MG-06, sImbolo DR-06;
III - 3 (trés) cargos de Assessor II, codigo MG-12, simbolo AD-12;
IV— 1 (urn) cargo de Assessor I, codigo AS-Ui, simbolo 10/A;
V - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, simbolo 9/A;
VI - 3 (trés) cargos de Assistente Administrativo, codigo EX-06, simbolo

9/A;
VII - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, codigo EX-U7, simbolo 8/A;
VIII —4 (quatro) cargos de Supervisor III, codigo CH-03, simbolo 10/A.
Art. 188 - Ficam transformados, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas, os seguintes cargos
de provimento em comissão:

- 2 (dois) cargos de Diretor II, cOdigo MG-05, simbolo DR-05, em 2 (dois)
cargos de Assessor-Chefe, côdigo MG-24, simbolo AH-24;

Art. 189 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Püblicas , 1 (urn) cargo de Auditor Setorial,
codigo MG-45, simbofo US-45.

Art. 190 - Os cargos de Provimento em Comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado de Transportes e Obras POblicas São os
constantes no Anexo XIX desta el.

Parágrafo Unico - Ficarn extintos Os cargos em comissão da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras PUblicas que não constam no Anexo XIX
desta lel.

Capitulb XX
Da Secretaria de Estado do Turismo

SeçãoI
Da Finalidade e da Competência

Art. 191 - A Secretaria de Estado do Turismo - SETUR tern por finalidade
planejar, coordenar, fomentar e fiscaiizaro turismo, objetivando a melhoria da
qualidade de vida das comunidades, a geraçao de emprego e renda e a
divulgaçao do potencial turisticodo Etado de Minas Geris.

Art. 192 - Compete a Secretaria de Estado do Turismo:
I - planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Geral - SEPLAN, as diretrizès fundamentals da Politica
Estadual de Turismo e responder pela sua implementaçao; 	 . -
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II - propor o calendário oficial de eventos turIsticos do Estado;
Ill - promover e divulgar os produtos turisticos do Estado;
IV - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos

corn entidades de direito püblico e privado, nacionais e estrangeiras, para
realização de seus objetivos;

V - propor normas relacionadas ao estimulo e ao desenvolvimento do
turismo, no àmbito de sua competencia;

VI - formular e executar a politica de apoio ao artesanato no Estado
prornovendo a divulgaçao de seus produtos;

VII - promover e assistir a implantação de equiparnentos turisticos no
Estado;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
Seçao II

Da Estrutura Organica
Art. 193 - A Secretaria de Estado do Turismo tern a seguinte estrutura

organica:
I- Gabinete;
II- Assessoria de Planejamento e Coordenacão;
III- Assessoria de RelaçOes Institucionais;
IV- Superintendéncia de Administracão e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
V - Superinteridéncia de Planejamento, Pesquisa e Informaçaes Turisticas:
a) Diretoria de Pesquisa e Informaçoes Turisticas;
b) Diretoria de Planejarnento Turistico;
VI- Superintendéricia de Desenvolvimento Turistico:
a) Diretoria de Projetos e Prograrnas Especlais;
b) Diretoria de Projetos e Prograrnas de Descentralizacão.
Parágrafo Unico - As competências das unidades administrativas de que

trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Seçao III

Da Area de Competéncia
Art. 194 - Integram a area de competéncia da Secretaria de Estado do

Turismo:
I - Orgaos Colegiados:
a) o Conselho Estaduat de Turismo- CET;
b) o Conselho de Seguranca Alimentar do Estado de Minas Gerais -

CONSEA;
II - Ernpresa:
a) Companhia Mineira de Promoçoes - PROMINAS.
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Seçäo IV

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 195 - Fica criado no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado do Turismo: 1 (urn) cargo de Auditor Setorial, codigo MG-45, simbolo
US-45.

Art. 196 - Os cargos de provimerito em cornissão do Quadra Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado do Turismo são Os constantes no Anexo XX
desta Iei.

Paragrafo ünico - Ficam extintos os cargos em comissão da Secretaria de
Estado do Turismo que não constarn no Anexo XX desta lei.

Titulo III
Disposiçôes Gerais, Transitôrias e Finais

Art. 197 - 0 Governador do Estado encaminhará a Assembléia Legislativa
projetos de lei de organizacão das Fundaçöes e Autarquias integrantes da
estrutura orgânica do Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data de publicacao desta tel.

Art. 198 - As unidades descentralizadas não tratadas nesta tel,
pertencentes as estruturas das Secretarias de Estado, serão objeto de Iei
especifica.

Art. 199 - Os servidores efetivos e detentores de função publica
pertencentes aos quadros de pessoal dos orgãos e entidades extintos nesta
lei ficam a disposição da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administraçao, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta
tel estabelecerá seu remanejarnento observada a necessidade dos Orgaos e
entidades do Poder Executivo.

Art. 200 - A composicão dos Quadros Especlais de Pessoal das
Secretarias resultantes dos desmernbramentos de que trata o artigo 2° desta
lei será publicada pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Admiriistração no prazo de 30 (trinta) dias e serão complementados corn a
trásférênciadè ' ocupantesde cargos de provimento efetivo e de detentores
de funcão pUblica.

Art. 201 - Os cargos de provimento ern comissão das Secretarias
resultantes do desmembramento de que trata o artigo 2° desta lei serão
idéntifiëadbs pelas respectivas Secretarias e encarninhadas a Secretaria de
Estado de Recursos Hurnanos e Administração - SERHA -, para codificação
e publicação por meio de resolução conjunta do Secretãrio da SERHA e do
titularde cada Pasta.

Art 202 - Os recurss orçarnentários, financeiros e patrimonials dos
orgãos e entidades extintos, fusionados e desrnembrados P01 esta el serão
identificados peas Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, da Fazenda e de Recursos Hurnahás e Administração,
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respectivamente, que providenciarão as transferéncias adequadas.

Parágrafo ünico - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais destinados as transferências de recursos orçarnentários
correspondentes ao disposto neste artigo.

Art. 203 - Ate a efetiva absorção das funçoes dos Orgãos e entidades
extintos nesta lei, ficam garantidos Os recursos necessários a honra dos
compromissos ja assumidos ate a data da publicaçao desta lei.

Art. 204 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado da Comunicação
Social as obrigaçOes desempenhadas pela extinta Subsecretaria - de
Comunicaçao Social em convênio, contratos, ajustes e acordos.

Art. 205 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado de Governo as
obrigacOes desempenhadas pela Subsecretaria de Assuntos Municipais em
convénios, contratos, ajustes e acordos

Art. 206 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado da Educação as
obrigaçoes desempenhadas pela extinta Fundaçao Educacional Cab Martins
em convênios, contratos, ajustes e acordos.

Art. 207 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado de Transportes e
Obras PUblicas as obrigacoes desempenhadas pelo extinto Departamento de
Obras Püblicas do Estado de Minas Gerais em convênbos, contratos, ajustes
e acordos.

Art. 208 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuãria e Abastecimento as obrigaçoes desempenhadas pela extinta
Fundaçao Rural Mineira - Cotonização e Desenvolvimento Agrãrio -
RURALMINAS em convênbos, contratos, ajustes e acordos.

Art. 209 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenaçao Geral as obrigaçoes desempenhadas pela extinta Secretaria
de Estado de lndüstria e Comércio em convénbos, contratos, ajustes e
acordos.

Art. 210 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão dos órgãos
e entidades extintos nesta leb, excetuando-se os transferidos ou
transformados.

Art. 211 - A classe de cargos de Assessor de Atividade Central, codigo
MG-30, simbolo AA-30, são de Iotacao exclusiva das unidades centrais
pertencentes a estrutura organica das Secretarias de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, Recursos Humanos e Administração e
da Fazenda.

Art. 212 - Os Quadros de Cargos de Provimento em Comissão das
Secretarias de Estado de que trata esta lei são os constantes nos Anexos I a
XX.

Parágrafo Unico - A forma de recrutamento dos cargos em comissão
constantes nos Quadros de que trata o caput deste artigo serã estabelecida
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em decreto.

Art. 213 - Ficam extintos 200 (duzentos) cargos de provimento em
comissão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mrnas
Gerais - DER na forma do Anexo XXI desta Iei.

Art. 214 - Os cargos extintos, transformados ou criados por esta Iei serão
identificados por meio de resoluçao do Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração.

Art. 215 - Fica o Governador do Estado autorizado a extinguir e
reestruturar ôrgao e entidade do Poder Executivo desde que para a
efetivaçao destas medidas näo ocorra aumento de despesas.

Art. 216 - A extincao de cargos comissionados dos Quadros de Pessoal do
Poder Executivo podem ser objeto de decreto do Governador.

Art. 217 - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 218— Revogam-se as disposiçoes em contrário.

Anexo I
Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 2000)
A - Quadro Especial de Pessoal

Cargos de Provimento em Comissão
* - Os quadros referentes aos Anexos de I a XXI foram publicados na edição
do "Diário do Legislativo" de 11.11.2000.

- Publicado, vai o projeto as Cornissôes de Justiça, de Administração
PUbIca e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM N° 149/2000*

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obsequio de sua atençao e

apreciação dessa egregia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o
anexo projeto de Iei, que dispôe sobre o Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu alto
apreçb e consideraçao.

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

Exposicao de Motivos
A criaçao da autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER tern como objetivo fortalecer e dar major autonomia as atividades de
.pIanejaménto é execuçao' da politica agrária e fundiária sustentãvel do
Estado. 	 ' 	 ..,
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O ITER, atualmente, e uma Superintendência da Secretaria de Estado

do Planejarnento e Coordenaçao Geral - SEPLAN e como unidade
administrativa interna não possui autonomia administrativa, financeira e
orçamentaria. A criaçao da autarquia ira possibilitar a consolidação de uma
entidade capaz de gerir seus proprios recursos financeiros, orçamentarios,
materiais e humanos.
• Corn essa providência o Governo terã condiçOes de intensificar e acelerar a
execucäo de projetos e atividades relacionados corn a politica agrária em
irnplantacao no Estado de Minas Gerais.

Além da busca de racionalização e da eficácia na execuçao dessa politica
püblica prioritaria, o balanço financeiro decorrente da criaçäo da autarquia
ITER, ern confronto corn a extinçao da RURALMINAS, proporciona
substancial reducão de despesas.

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2000.
Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral.
PROJETO DE LEI N° 1.267/2000

DispOe sobre o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - tIER.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e

eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lel:
Capitulo I

DisposicOes Preliminares
Art. 1° - A autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER,

vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacao Geral -
SEPLAN, responsavel pelo planejamento e execuçao da politica agraria e
fundiária sustentável do Estado e uma entidade autarquica, corn autonomia
administrativa e financeira, personalidade juridica de direito püblico, prazo de
duracao indeterminado e sede e foro na Capital do Estado.

Paragrafo ünico - Para os efeitos dessa Iei a expressão Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais, as palavras Instituto e Autarquia e a sigla hER
se eqUivalem.

Capitulo II
Do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Seçao I
Da Finalidade e da Competencia

Art. 2° - 0 Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais tern por finalidade
planejar, coordenar e executar a pohitica agraria e fundiéria do Estado,
promovendo açOes destinadas a democratizacao do acesso e a fixação do
homem a terra, de acordo com as diretrizes do desenvolvirnento sustentãvel
e do Governo do Estado.

Art. 3° - Compete ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais:
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I - planejar, coordenar e executar a Politica Agraria do Estado de Minas

Gerais de acordo corn o Programa Estadual de Reforma Agraria;
II - mediar e prevenir conflitos envolvendo a posse e o uso da terra,

contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e civis
dos trabalhadores rurais sem terra;

III - exercer a coordenação intersetorial das atividades dos orgãos e
entidades da administração publica do Poder Executivo relacionadas corn a
sustentabilidade e a consolidacão dos assentarnentos;

- garantir nos assentamentos a acesso aos bens e serviços necessários
ao desenvolvimento sustentável, respeitando as tradiçoes e caracteristicas
cuiturais e sociais das comunidades envoividas;

V - promover a articuIação dos esforcos da União, Estado, municipios e
entidades civis em favor da reforma agraria;

VI - promover a regularizacão de terra devoluta rural e urbana do Estado e
administrar as terras arrecadadas, ate que recebam destinacão especifica;

VII - organizar, implantar e coordenar a rnanutenção do cadastro rural do
Estado e identificar terras abandonadas, subaproveitadas e reservadas a
especuiacão;

VIII - celebrar convênios, contratos e acordos corn Orgãos e entidades
pUblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, corn vistas a consecução
de sua finalidade;

IX - exercer outras atividades corr&atas.
Seçao II

Da Estrutura Organica
Art. 40 - 0 Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais tern a seguinte

estrutura organica:
I - Unidade Colegiada:
a) Coriselho de Administração;
II - Unidade de Direçao Superior:
a) Diretoria Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Assessoria Juridica;
d) Auditoria Seccional;
e) Diretoriade Administração e Finanças;
f Diretoria de Prornoçao e Defea da Cidadania no Campo;
g)Diretoria Fundiária;
h) Gerên'cias Règionais, em nümero de 8 (oito).
§ 1° - A competenciae a descriçao das unidades previstas neste artigo

serão estabelecidas no regulamento daAutar4uia,ajroiadoô? decreto do
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Governador do Estado, bern como a IocaIizaçao, denominaçao e
abrangencia das Geréncias Regionais.

§ 2° - Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de livre
norneaçao e exoneração do Governador do Estado.

Capitulo III
Do Conselho de Administraçao

Art. 5° - Ao Conselho de Adrninistraçao do Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER, compete:

I - estabelecer as normas gerais de administração da Autarquia;
II - aprovar:
a) os pianos e prograrnas gerais de trabalho da Autarquia;
b) a proposta orçamentária anuai;
C) a organização administrativa da Autarquia e suas modificaçoes;
d) a regulamento da Autarquia;
e) as balancetes e as relatOrios mensais e anuais;
f) propostas de alteração no Quadro Especial de Pessoal da Autarquia;
III - autorizar a aquisicão de bens imôveis e sua alienação;
IV - decidir em grau de recurso contra os atos do Diretor-Geral e seus

deiegados;
V - decidir sabre casos omissos no ámbito de sua competencia;
VI - atuar coma unidade de apoio ao Subsistema de Auditoria Operacional

e a Auditoria Geral do Estado no cumprimento do disposto no Decreto n°
40.980, de 30 de marco de 2000, e na identificaçao de irregularidades e
descumprimento da legislaçao em vigor;

VII - elaborar seu regimento interno;
VIII - exercer outras atividades correlatas.
Paragrafo (mica - 0 regimento interno mencionado no inciso VII

estabelecerá as normas de funcionamento do Conseiho de Administração.
Art. 6° - 0 Conselho de Administração é camposto pelos seguintes

membros:
I - a Secretário de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral, que e

seu Presidente;
II - a Diretor-Geral do ITER, que e a seu Vice-P residente;
III - 01 (urn) representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
IV - 01 (urn) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
V - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Recursas Humanos

e Administraçao;
VI - 01 (urn) representante da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária

e Abastecimenta;
VII - 01 (urn) representante da Procuradoria-Geral do Estado;

0
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Vifi - 05 (cinco) representantes dos trabaihadores rurais, indicados

pelas organizacoes dos movirnentos sociais;
IX -. 01 (urn) representante das entidades civis ambientalistas, par elas

ndicado;
X - 01 (urn) representante dos servidores do ITER, por eles indicado.
§ 1 0 - As indicacOes dos membros do Conselho de que tratam Os IflCiSOS

VIII, IX e X deste artigo serão apresentadas ate 20 (vinte) dias apOs
solicitacao formal da Autarquia e serão de livre designacao do Governador do
Estado.

§ 2° - 0 mandato dos membros do Conselho de Adrninistracao e de 2 (dais)
anos, permitida a reconduçao por igual periodo.

§ 3° - A cada membro corresponde urn suplente, que substitui o titular nos
seus impedimentos.

§ 40 - No caso de vacãncia, a suplente respectivo assume a titularidade,
sendo designado nova suplente.

§ 50 - A função de membro do Conselho de Administração do ITER é
considerada de relevante interesse pUblico, vedada qualquer remuneracäa.

§ 6° - A secretaria executiva do Conselho de Administraçäa será de
responsabilidade do ITER, e sua competencia será estabelecida no
regimento interno de que trata a inciso VII do artiga anterior.

Capitulo IV
Do PatrimOnio e da Receita

Art. 7° - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ou transferir ao Instituto
as terras publicas, dominiais ou devolutas, do patrimOnio do Estado de Minas
Gerais.

Art. 8° - Constituem patrimônio do ITER a acervo de bens móveis e
irnôveis, as açOes, as direitos e outras valores que he forem destinados e as
que vier a adquirir.

Art 9° - Constituem receitas do ITER:
I - dotacào orcarnentaria consignada no Orçarnento do Estado;

- créditos adicionàis;
III - rendas auferidas corn a execucão dos serviços a seu cargo, juros,

a!ugueis, taxas, arrendarnento e outras provenientes da utilizaçao de seus
bens e direitos;

IV - recursos federais e recursos internacionais ou de qualquer natureza
atribuidos ao ITER bu ao Estada e transferidos a Autarquia;

V - áontribuiçoes e doacOes de particulares, de municipios, de assaciaçôes
municipais e de entidades publicas ou privadas, relacianadas corn as
atividadésda Autarquia;

VI - receitas resultantes de trabaihos técnicos prestados a terceiros;
VII - rendas ëventuáis. 	 ' 	 -

479
Art. 10 - E vedado ao ITER realizar despesas que não se refirarn aos

seus serviços e prograrnas.
Capitulo V

Do Regime Econômico e Financeira
Art. 11 - 0 exercicio financeiro do ITER coincidirá corn o ano civil.
Art. 12 - 0 arçamenta do ITER e una e anual e compreende as receitas,

despesas e investimentos dispastos em programas.
Art. 13 - 0 ITER apresentara ao Tribunal de Contas do Estada e a

Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo estipulado pela
Iegislacão especifica, a relatOrio de gestão de sua administraçao no exercicia
anterior e a prestaçao de contas, devidamente aprovados pela Conselho de
Adrninistracao.

Capitulo VI
Do Pessoal e dos Cargas

Art 14 - A camposição do Quadro de pravimenta efetivo do ITER será
resultante de rernanejarnentas a serem estabelecidos pela Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Adrninistração e aprovados par decreto do
Governador.

Art. 15 - A jornada de trabalho do ITER e de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 16 - Ficarn criados no Quadra Especial de Pessoal do Instituta de

Terras do Estada de Minas Gerais, destinadas ao quadra que compOern a
estrutura básica da Autarquia, as seguintes cargos de provimento em
comissãa:

I - 1 (urn) cargo de Diretor-Geral, corn vencirnento de 1.784,00;
II - 1 (urn) cargo de Chefe de Gabinete, corn vencimenta de 1.338,00;
Ill - 1 (urn) cargo de Assessor de Camunicaçao Social, cam vencimento de

1.338,00;
IV - 3 (trés) cargos de Diretor, corn vencimenta de 1.338,00;
V - 2 (dais) cargos de Assessor-Chefe, corn vencimento de 1.338,00;
VI - 2 (dais) cargos de Assessor Técnico, cam vencimenta de 1.250,00;
VII - 1 (urn) cargo de Auditor Seccional, corn vencimento de 1.250,00;
VIII - 08 (aita) cargos de Gerente Regional, cam vencimenta de 1.338,00.
Art. 17 - Ficam extintos no Quadra Especial de Pessaal da Secretaria de

Estada do Planejamenta e Caordenação Geral as seguintes cargas de
pravirnenta em comissão:

I -01 (urn) cargo de Superintendente Geral Fundiãria, côdiga MG-01-PL-01;
II - 03 (trés) cargos de Diretar II, côdigo MG-05, simbolo DR-05;
Ill -01 (urn) cargo de Assessor Técnica, cOdiga MG-18, simbolo AT-18.
Art. 18 - Os cargos que campOern a Quadra Especial de Pessoal do ITER,

seus vencimentos e as unidades administrativas a que pertencem são as
mencionadas no Anexo desta Lei.
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Art. 19 - Fica a Autarquia criada nesta lei incluida no Grupo 2, constante

no Anexo I a que se refere o artigo 6° do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de
1995.

Paragrafo ünico - Em virtude do disposto neste artigo, os ocupantes de
cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus a verba anual a titulo de prO-
labore relativa aos cargos do Grupo 2 e corresponde aos valores previstos no
Anexo II, a que se refere o artigo 1° do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de
1995.

Art. 20 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçao
adotará os procedimentos necessãrios a codificação e identificação dos
cargos criados por esta lel.

Cap [tub Vii
Disposiçoes Finais

Art. 21 - Para a execução desta iei, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial ate a importância de R$383.860,85 observado 0
disposto no artigo 43 da Lel Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 22 - Ficam transferidos para a autarquia ITER os contratos, os
convénios, Os acordos e outras modalidades de ajuste celebrados pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaçao Geral, cujos objetivos
se relacionam a competéncia da unidade extinta no artigo 1° desta Lei.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposiçOes em contrário, especialmente as

contidas na Lei n° 13.468, de 17 de janeiro de 2000.
ANEXO

(a que se refere o art. 19 da Lei n°, de de de 2000)
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER

Cargos de Direçao e Assessoramento Superior
* - 0 quadro referente ao anexo foi publicado na edição do "Diário do
Leg islativo" de 11.11.2000.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica, de Adrninistraçao
PUbiica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM N° 150/2000*

Bebo Horizonte, 8 de novembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para a obsequio de sua atençao e

apreciaçâo dessa egregia Assembléia Legisiativa, em regime de urgéncia, a
anexo projeto de lei, que dispöe sobre o Instituto de Desenvoivirnento do
Norte e Nordest&de Minas Gerais - IDENE.

Atenciosamente,
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ltamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
Exposicao de Motivos
A Comissão de Desenvoivimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE,

criada pela Lei Constitucional n° 12, de 6 de outubro de 1964, e organizada
pela Lei n° 3.764 de 15 de dezernbro de 1965, tern por finalidade pianejar,
elaborar e executar Os pianos pertinentes ao desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha.

A Superintendéncia de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais -
SUDENOR desenvolve atividades semelhantes as da CODEVALE, voitadas
para a atuacao na area mineira da SUDENE. Corn a inclusão do vale do
Jequitinhonha na area mineira da SUDENE, a SUDENOR passou a
desenvolver atividades também no Vale do Jequitinhonha.

A proposta de absorçao da SUDENOR pela CODEVALE, resultando no
Instituta de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste de Minas Gerais -
IDENE tern como objetivo unificar e fortalecer a implernentação de polIticas
püblicas voltadas para o desenvoivirnento do Norte e do Nordeste de Minas
Gerais.

Ficará a CODEVALE, (agora IDENE), autorizada legalmente a atuar em
toda a area rnineira coberta pela SUDENE, evitando assim a sobreposicao de
organismos que atuam e prestam assistência em urna rnesrna regiao.

A reunião das atividades da CODEVALE e da SUDENOR nurna ünica
entidade e medida não apenas de racionalizaçäo, mas tarnbém de busca de
maior eficiência, pois além de conservar as funçoes especificas das duas
organizacães, propicia o fortalecirnento de uma area finalistica que visa ao
desenvoivimento de regiOes incluidas entre as mais carentes do Estado.

Bebo Horizonte, 8 de novembro de 2000.
Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Pianejamento e

Coordenaçao Geral.
PROJETO DE LEt N°1.268/2000

DispOe sabre a Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE.

0 povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e
eu, em seu name, sanciono a seguinte lei:

Capitulo I
DispasicOes Preliminares

Art. 1° - 0 Instituto de Desenvoivimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE de que trata a Lei n° tern sua organização definida por esta
iei.

§ 1° - 0 Instituto de Desenvoivimento do Norte e Nordestede Minas Gerais
é uma entidade autarquica, corn autonomia administrativa e financeira,
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personaiidade juridica de direito pUblico, prazo de duracao indeterminado,
sede e foro na Capital do Estado e vincuia-se a Secretaria de Estado do
Pianejamento e Coordenacão Gerai.

§ 2° - Para Os efeitos desta lei as expressoes lnstituto de Desenvoivimento
do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a palavra Autarquia e a sigia IDENE se
equivaiem.

Art. 2° - A area de abrangencia da autarquia e constituida por municipios
das regioes Node e Nordeste do Estado de Minas Gerais, que serão objeto
de decreto do Governador do Estado.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3° - 0 instituto de Desenvoivimento do Node e Nordeste de Minas
Gerais tern por finalidade promover o desenvolvirnento econômico e social
das regiôes Node e Nordeste do Estado de Minas Gerais, competindo-ihe
ainda:

I - formular e propor diretrizes, pianos e açôes necessãrias ao
desenvolvimento econômico e social paraas regioes, compatibilizando-as
corn as polIticas dos Governos Federal e Estadual;

Ii - pianejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a forrnulação e a
implantcão de pianos, programas, projetos e atividades em consonãncia
coni us objetivos definidos;

Ill - observar os interesses das regiôes e articular forrnas de atuaçao corn
os demais orgãos e entidades dos Poderes Executivos Estaduai e Federal
que atuam na região;

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos
necessários ao desenvolvimento das regiöes;

V - articular-se corn Os organismos competentes, tendo em vista o
desenvolvimento empresarial das regioes e a fixaçao de critérios de
concessão de estimulos fiscais e financeiros, visando a atraçâo de
investi mentos;

VI - exercer outras atividades correlatas.
Capitulo Ill

Da Organização
Art. 4° - 0 Instituto de Desenvolvimento do Node e Nordeste de Minas

Gerais tern a seguinte estrutura organ ica:
I - Unidade Coiegiada:
a) Conseiho de Administraçao:
II - Unidade de Direçao Superior:
a) Diretoria-Gerai;
Ill -Unidades Administrativas
.) Gabihete;
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b) Auditoria Seccionai;
c) Assessoria Juridica;
d) Assessoria de Planejamento e Coordenaçao;
e) Diretoria de Adrninistraçao e Finanças:
1 Divisão de Adrninistraçâo;
2. Divisão de Finanças.
e) Diretoria de Coordenacao de Programas e Projetos
1. Coordenadoria de Administraçao e Incentivos;
2. Coordenadoria de RelaçOes Institucionais.
f) Diretoria Regional do Node de Minas:
1. Coordenadoria Regional de Januãria;
2. Coordenadoria Regional de Janauba;
3. Coordenadoria Regional de Salinas;
4. Coordenadoria Regional de Montes Claros;
g) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha:
1. Coordenadoria Regional de Araçuai;
2. Coordenadoria Regional do Jequitinhonha;
h) Coordenadoria Regional de Recife.
Paragrafo Unico - A descricão das competencias das unidades

administrativas previstas neste adigo serão estabelecidas no Estatuto da
Autarquia, a ser aprovado em decreto.

Secão I
Do Conseiho de Administração

Art. 5° - Ao Conselho de Adrninistraçao, unidade colegiada de direçao
superior, compete:

I - definir, em conformidade com as orientaçOes governamentais, as
poiiticas e as diretrizes para Os pianos e os programas de trabaiho da
Autarquia;

Ii - aprovar o piano de acao e o orçamento anuai e plurianual da Autarquia;
lii - avaliar as atividades da autarquia e propor rnedidas que visem ao seu

aperfeiçoamento corn vistas ao cumprimento de seus objetivos;
IV - acompanhar e avaliar as condiçOes para a celebraçao de convénios,

contratos, acordos e ajustes, dos quais a Autarquia seja participante;
V - deliberar, nos limites de sua competëncia, sobre a aquisição, a

alienacao, a Iocação e a concessão do direito de uso de bern imôvel do
IDENE e autorizar tais atos;

VI - opinar sobre os relatórios, as prestaçães de contas anuais e a situacão
econômico-financeira da Autarqu a;

VII - elaborar e aprovar o seu Regirnento Interno.
Art. 6° - 0 Conselho de Administraçao tern a seguinte composição:

- o Secretãrio de Estado do Pianejamento e Coordenaçao Geral, que é o

'I
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seu Presidente;
II o Diretor-Geral do IDENE, que e o Secretãrio Executivo,
III - 1 (urn) representante da Universidade Estadual de Montes Claros -

UNIMONTES;
IV - 2 (dois) representantes indicados pelas associacöes regionais de

Prefeitos;
V - 1 (urn) representante de entidade de ciasse empresarial do Estado.
§ 1° - As indicaçOes dos mernbros do Conseiho de que tratam Os IflCiSOS Ill,

IV e V deste artigo serâo apresentadas ate 30 (trinta) dias apôs a solicitaçao
formal da Autarquia e serão de Iivre designaçao do Governador do Estado;

§ 2° - Caberá ao Secretário de Planejarnento e Coordenação Geral indicar
o representante das Associaçöes Regionais de Prefeitos, se nao o fizerem as
entidades competentes no prazo estipulado no parãgrafo anterior e
disposiçoes estabelecidas no Regimerito Interno;

§ 3° - Os representantes a que se refere Os incisos III, IV e V deste artigo
serão designados pelo Governador do Estado para urn mandato de 2 (dois)
anos, permitida 1 (uma) reconduçao. 	 -.

§ 4° - Haverá 1 (urn) supiente para cada urn dos membros não natos
designados do Conselho de Administraçao.

Art. 7° - 0 Presidente do Conseiho de Administração terá direito, além do
voto comurn, ao de qualidade e será substituldo pelo Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral em seus
impedimentos eventuais.

Art. 8° - A funcao de Conselheiro é considerada de relevante interesse
pUblico, não ihe cabendo qualquer rernuneraçao.

Art. 9° - 0 Conseiho reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes ao ano e,
extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou pela maioria
de seus membros.

Paragrafo Onico - As disposiçoes relativas ao funcionamento do Conseiho
serão fixadas em seu Regimento Interno, inclusive as formas e os prazos
para a indicaçao dos representantes de que tratam Os 1flC1SOS III, IV e V do
artigo 6° desta Lei.

Secao II
Da Diretoria e do Diretor Geral

Art. 10 - A Autarquia e administrada por uma diretoria composta de 1 (urn)
Diretor-Geral e 4 (quatro) Diretores, todos de Iivre nomeação e exoneração
do Governador do Estado.

Art. 11 - Ao Diretor-Geral compete:
I - exercer a direçao superior da autarquia, praticando os atos de gestao

necessáriosao cumprimento de seus objetivos;
Ii - exércér a coordenaçao geral e artiôulaçOes institucionais nas açöes,
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programas e projetos pUblicos de relevante interesse regional;

III - propor e negociar financiamentos e projetos corn orgaos e entidades
publicos e privados, nacionais e estrangeiros;

IV - submeter ao exame e aprovaçao do Conseiho:
a) os pianos piurianual e anual de ação;
b) a proposta do orçamento anual e as prestaçOes de contas;
c) o relatório anual de atividades;
d) proposta de alteração da estrutura orgãnica da Autarquia;
f) proposta de aquisiçao, alienaçâo, Iocaçao e concessão de direito de . uso

de bern imôvel da Autarquia;
V - representar a Autarquia em juizo e fora dela;
VI - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes corn entidades

pCiblicas e privadas, nacionais e estrangeiras;
VII - encaminhar, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado as

prestaçoes de contas do IDENE;
VIII - designar Os ocupantes dos cargos em comissão da Autarquia,

excetuados Os rnencionados no artigo 11 desta lei.
CapItulo IV

Do PatrimOnio e da Receita
Art. 12 - Constituem receitas da Autarquia:
I - as dotacoes orçameritârias, subvençoes e auxIlio da União, dos Estados

e municipios;
II - as doaçoes;
III - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso ou da

cessão de suas instaiaçoes ou de bens imôveis;
IV - os recursos provenientes de convénios corn instituiçoes nacionais ou

estrangeiras, pUblicas ou privadas;
V - os recursos provenientes da apiicaçao da receita;
VI - os emprestimos.
Art. 13 - Constituem patrirnônio do IDENE:
I - bens e direitos a ela pertencentes e os que se he incorporarem;
II - doaçào, legado, auxi!io ou outros beneficios provenientes do Estado e

de pessoas fIsicas e juridicas, nacionais ou estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes das aplicaçOes que realizar corn rendas

previstas nesta Iei.
Art. 14 - Em caso de extinçao os bens e direitos de Autarquia reverteräo ao

patrimOnio do Estado, salvo se Iei especIfica prescrever destinaçao diferente.
Capitulo V

Do Regime EconOmico e Financeiro
Art. 15 - 0 exercicio financeiro da autarquia coincidirá corn o ano civil.
Art. 16 - 0 orçamento da Autarquia e uno e anual e compreenderã todas as
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receitas, despesas e investimentos dispostos em programas.

Art. 17 - A Autarquia deverá submeter, anualmente, ao Tribunal de Contas
0 balanço financeiro de suas atividades, para exame da aplicaçao dos
recursos, apos aprovação do Conselho.

CapItulo VI
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 18 - Ficarn extintos no Quadro de Pessoal da CODEVALE as seguintes
cargos de provimento em cornissão que compOem a estrutura de Chefia
lnterrnediãna e de Execucäo:..

- 7 (sete) cargos de Chefe de NUcleo, cOdigo CO-03, simbolo 1 1/A;
II - 6 (seis) cargos de Chefe de Serviço, codigo CO-04, simbolo 11/A;
Ill - 2 (dais) cargos de Motorista da Diretoria-Geral, codigo CO-06, sImboto

9/A;
IV - 2 (dois) cargos de Secretária da Diretoria-Geral, cOdigo CO-07, simbolo

10/C;
Art. 19 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal do IDENE as

seguintes cargos comissionados:
- 2 (dais) cargos de Diretor de recrutamento ampla, corn vencimento

básico de R$1.338,00 (urn miltrezentos e trinta e alto reals);
II - 3 (trés) cargos de Coordenador, 12-G, de recrutamento amplo;
Ill - 1 (urn) cargo de Auditor Seccional de recrutamento ampla, R$1.250,00

(urn mil duzentos e cinquenta reals);
Art. 20 - Os cargos de pravirnento em cornissão do Quadra Especial de

Pessoal do Instituto de Desenvolvirnento do Norte e do Nordeste de Minas
Gerais - IDENE - são Os canstantes no Anexo I desta Lei.

Paragrafo Unica - Os cargos de provimento em cornissão de que trata este
artiga serão identificados e codificados par Resolução do Secretário de
Estado de Administraçao e Recursos Humanos.

Art. 21 - Nos Quadros 1.1, 1.2, 1.3; Quadra II, Quadro 111.1, 111.2, 111.3;
canstantes no Anexo Ill B do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994,
relativos a CODEVALE, as quais campOern a Quadra Especial de Pessoal a
que se refére a art. 41 do referido Decreto, fica alterada a denominaçao da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - para
Instituto d&Desénvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

Art. 22 - 0 IDENE passa a ser incluido no Grupo 2, canstante no Anexo I a
que se refere a art. 6° do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995.

Art: 23 - A jornada de trabalho do IDENE e de 40 horas semanais, e a
Tabela de Vencimento é a canstante no Anexo II desta lei.

Capitulo VII
Disposiçoes Finals

Art. 24 . Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros
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necessãrios ao adimplernento das abrigaçOes assumidas pela Secretaria
de Estado do Planejarnenta e Coordenação Geral, no que se refere a
Superintendéncia de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, ate
a data de sua extinção.

Art. 25 - Os atas necessários a efetiva absarçaa das funçoes da SUDENOR
pelo IDENE serão pravidenciadas em ate 30 (trinta) dias a contar da
publicação desta Lei.

Art. 26 - Para execuçaa desta Lei fica a Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial ate a importancia de R$174.000,00, observado a dispasta.na
Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28 - Revagam-se as disposiçoes em contrária.

ANEXO I
(a que se refere a art. do Anteprajeto de Lei n° de de de 2000)

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
Quadro Especial de Pessoal

Cargas de Provirnento em Cornissão da Estrutura Básica
* - 0 quadra referente ao Anexo I foi publicada na ediçãa do "Diana do
Legislativa" de 11.11.2000.

ANEXO II
(a que se refere a art. do Anteprajeto de Lel n° de de de 2000)

Instituta de Desenvolvimenta do Norte e Nardeste de Minas Gerais
Tabela de Vencimento -40 Horas Semanais

* - 0 quadra referente ao Anexo II foi publicado na ediçao do "Diana do
Legislativa" de 11.11.2000.

- Publicada, vai a prajeto as Camissôes de Justiça, de Administração
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimenta Interna.

* - Publicado de acardo corn a texta original.
OFICIOS

Do Sr. Abelardo Teixeira Nunes, Procuradar-Geral de Justiça, agradecenda
o convite para reunião da CPI das Licitaçoes. (- A CPI das Licitacoes.)

Das Sras. Alessandra Ribeira Alves Santos e autros, Ide de Jesus Silva
Toledo e outras e Silvana Moreira e outros, salicitanda a Casa rapidez na
apravaçãa do Prajeto de Lei n° 1.223/2000. (- Anexem-se aa Prajeta de Lel
n° 1.223/2000.)

2 Ease (Grande Expediente)
Apresentaçãa de Praposiçoes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber prapasiçOes.
- Nesta apartunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçôes:

PROJETO DE LEI N° 1.269/2000
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Estabelece normas referentes as prãticas cornerciais que envolvam a
venda de titulos de capitalização e similares no Estado Minas de Minas
Gerais.

A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os procedirnentos, métodos e técnicas utilizados, ainda que

indiretamente, para fomentar ou garantir a circulacào ou venda de titulos de
capitalizaçao e sirnilares no Estado de Minas Gerais não poderao associar ou
relacionar o titulo a qualquer outro objeto de consumo não incluldo no
contrato proposto.

Paragrafo Unico - 0 consumidor que, tendo contratado o titulo, comprovar
ter sido alvo das práticas comerciais vedadas nesta Iei, serã ressarcido em
triplo dos valores que houver despendido, sem prejuizo de outras sancoes
cabIveis.

Art. 2° - Toda informacào ou publicidade referente ao titulo deverá conter,
além da correçäo monetãria e dos juros incidentes sobre o valor total
capitalizado, cornparação corn a valorizaçao obtida nas cadernetas de
poupanca nas mesmas condiçoes de prazo e valor.

Art. 3° - A inobservãncia do disposto nos artigos anteriores constituirá
pratica infrativa e sujeitarã o infrator as seguintes penalidades, que poderao
ser aplicadas solada ou cumulativarnente, sem prejuizo das de natureza
civel, penal e de outras gerais:

- multa;
II - suspensão do fornecimento do produto ou serviço;
Ill - imposição de contrapropaganda;
IV - suspensão temporária da atividade.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 6 de novembro de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificaçao: Apesar dos mais de 10 anos de vigencia da Lei n° 8.078, de

1990, o Codigo de Defesa do Consumidor, ainda hoje assistimos situacoes
de abuso, protagonizadas por fornecedores que, no intuito de viabilizar a
circulaçao e comercialização de seus produtos ou servicos, valem-se de
práticasde "marketing" desleais, que tern por objetivo não o esciarecimento,
mas a confusão do consumidor.

Para ilustrar o que temos dito, virnos, no ämbito da Corn issão de Defesa do
Consumidor desta Casa, as práticas comerciais utilizadas pela Sul America
Capitalizaçao S.A., que, ao comercializar titulos de capitalizaçao em nosso
Estado, induziu consumidores a erro, relacionando o valor do titulo a bens de
consurno em geral.

Para evitar esse abuso notadamente no comércio de titulos de
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capitalizaçao e similares, é que apresentamos este projeto para escrutinio
dos nobres colegas parlamentares.

No que se refere a competencia do ente federado para legislar sobre a
questao, entendemos que, na medida em que não estamos estabelecendo o
conteUdo do contrato de capitalizaçao (as taxas de juros, o nUmero de
mensalidades, o valor minimo ou rnáximo a ser capitalizado), mas apenas
regulando as práticas comerciais relativas ao "marketing" do produto,
mantemo-nos dentro de nossa competéncia legislativa.

Além disso, em situaçoes nas quais a normatizaçao federal não Se faz
suficiente, cabe ao legislador estadual estabelecer as regras necessárias a
repressão dos abusos, assim corno as sançoes mais rigidas que forem
cabiveis.

Corn esse entendimento, e em face dos abusos que, como apurou a
Comissão de Defesa do Consumidor, vêm sendo praticados no Estado,
entendemos ser fundamental a aprovaçao, por esta casa, deste projeto de lei.

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

PROJETO DE RESOLUçAO N° 1.270/2000
Susta ato de nomeaçäo do Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam sustados, nos termos do art. 62, inciso XXX, da Constituiçao

do Estado, Os efeitos do ato de nomeacão, em reconducao, dos rnernbros do
Conselho Estadual de Educaçao, expedido pelo Poder Executivo, publicado
no "Minas Gerais" do dia 25 de janeiro de 2000, Caderno I, peg. 2, col. 1.

Art. 2° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Art. 30 - Esta Resoluçao entra em vigor na data de sua publicaçao.
Sala das Reuniôes, 8 de novembro de 2000.
AntOnio Carlos Andrada
Justificaçao : A Constituicao Estadual estabelece que a indicaçao dos

membros do Conselho Estadual de Educacao (art. 62, XXIII, 'b") deverã ser
aprovada, previamente, pela Assembléia Legislativa do Estado.

No entanto, Os nomes dos membros reconduzidos por ato do Chefe do
Poder Executivo publicado no "Minas Gerais" de 25/1/2000 não foram
submetidos ao Legislativo Estadual, para cumprimento do referido dispositivo
constitucional.

Os atos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar
devern ser sustados pela Assembléia Legislativa do Estado, conforme
estabelece a Constituiçao (art. 62, XXX).

Objetiva este projeto corrigir o erro de procedimento, que fere norma
constitucional, a fim de que sejam resguardadas as legitimas prerrogativas do
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Poder Legislativo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Educação para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.741/2000, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado

apelo ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Pübiicas corn vistas a recuperação das estradas dos Municipios de Ponto
Chique, Botumirim, itacambira, Cristália, Francisco Dumont, Patis e
Guaraciama.

N° 1.742/2000, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apeio ao Diretor-Gerai do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
PUblicas corn vistas a que seja incluldo, no Programa de Asfaitamento das
Rodovias Estaduais para 2001, as estradas dos Municipios de Matias
Cardoso, São João do Paraiso e Varzeiãndia. (- DistribuIdos a Comissão de
Transporte.)

Proposiçao Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do

Regimento interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° ........./2000

Dispöe sobre o parceiarnento de dIvidas do IPVA e dá outras providéncias.
A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a conceder parcelamento dos

créditos tributários provenientes do Imposto sobre a Propriedade de Veicuios
Automotores - IPVA -, não pagos em seu vencimento.

Art. 2° - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta iei.
Art. 3° - Esta iei entra em vigor na data de sua pubiicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniães, de outubro de 2000.
Gil Pereira
Justificáçao: Muitas pessoas, impossibilitadas por razOes diversas de pagar

em dia seu 1PVA, acumulam dividas que, ao longo do tempo, se tornam
impraticaveis. Não raras vezes as dividas são superiores ao valor do proprio
automOvel.

onsiderando que o parcelamento de dividas e prática comum nos mais
diversos etores da economia, parece justo que também o Estado adote tal
pratica, ate porque tal atitude viria a beneficiar tanto o proprietário, que
poderá saidar sua divida e obter o licenciamento do veiculô, quanto o Estado,
que efetivarã o recebimento dos créditos.

( idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Roñaido Canabrava:) 	 .

Comunicaçoes
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- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados

Ermano Batista e Elaine Matozinhos..
interrupcão dos Trabalhos Ordinérios

o Sr. Presidente - A Presidéncia interrompe os trabaihos ordinérios,
termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, para destinar a P Parte da
reunião a realizaçao do FOrum Técnico Seguridade Social do Servidor
PUblico Estaduai.

- A ata desse evento será publicada em outra ediçao.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - Estão reabertos
os nossos trabaihos.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniOes especiais de iogo mais, as 20 horas, e de
arnanhã, dia 10, as 9 e as 14 horas, nos termos dos editais de convocação.
Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 45 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDIJcAçA0,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia dezoito de outubro de dois mu, comparecern na Sala
das ComissOes Os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e José
Milton, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presenca do
Deputado Edson Rezende. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Sebastiâo Costa, deciara 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 e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a debater o Projeto de Lei n° 990/2000, do Deputado Edson
Rezende, que dispOe sobre a alimentação escoiar na re/1e estadual de
ensino, e apreciar a matéria constante na pauta. 0 Presidente informa que
designou, no dia 16/10/2000, o Deputado AntOnio Carios Andrada para
reiatar o Projeto de Lei n° 1.207/2000. Esgotada a matéria destinada a ia
Parte da Reunião, o Presidente passa a 2a Ease da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçOes de deliberacão
conclusiva da Comissâo. Submetidos a votacão, são aprovados Os
Requerimentos n°s 1.661, 1.664, 1.682, 1.683, 1.684 e 1.687/2000, este corn
a Emenda n° 1, do Deputado Daimo Ribeiro Siiva. Prosseguindo, o
Presidente da inicio ao debate, registrando as presenças das Sras. Soiange
Soares Nobre, Superintendente de Administraçao da Rede Escolar,
representando o Secretário da Educaçao; e Maui da Conceiçao Vieira,
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Auxiliar de Alimentação da Escola Estadual Pedro II, representando a
Diretora; e dos Srs. Mario de Assis, Presidente da FAPAEMG, e Nib Furtado,
Presidente da UMES. Registra-se a presença da Sra. Maria Ony, Diretora da
Escoba Estadual do Instituto AgronOmico. A seguir, a Presidência concede a
palavra ao Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que motivou a
réunião, e aos convidadds presentes, para seus comentãrios iniciais. Segue-
se ampbo debate, conforme consta nas notas taquigraficas. Antes das
consideraçoes finais dos presentes, delibera-se a ida de membros da
Comissão e do Deputado Edson Rezende a Secretaria da Educação, para
estudarem propostas de emendas ao orçamento de 2001, que considerem a
alimentaçao escobar para alunos do ensino médio. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos convidados e
parbamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 25 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Sibva.
AlA DA 14 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As onze horas do dia dezenove de outubro de dois mu, comparecem na
Sala das ComissOes os Deputados Edson Rezende, Miguel Martini, Pastor
George e Cristiano Canédo, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Edson
Rezende, dispensa a beitura das atas da reunião anterior e da 3a e 4a
ReuniOes Especiais da Comissão, as quais são dadas por aprovadas e são
subscritas pebos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a cbrespondência se encontra corn a assessoria a disposição dos
Deputados. A seguir, o Presidente sugere aos membros da Comissão que as
reuniOes ordinárias da Comissão sejam transferidas para as terças-feiras, as
11 horas, sugestão essa que, dejois de discutida por todos, é aceita.
Prosseguindo, 0 Presidente distribui Os Projetos de Lei n°s 585/99 ao
Deputado Cristiano Canédo, 897/2000 ao Deputado Pastor George,
1.112/2000 ao Deputado Miguel Martini; 898/2000 ao Deputado Edson
Rezende; 1.137/2000 ao Deputado Edson Rezende e 1.166/2000 ao
Deputado Cristiano Canêdo. A seguir, o Presidente passa a discussão e a
votação de proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembleia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em turno
Unico, os Projetos de Leirn°s 1.045/2000 (relator: Deputado Miguel Martini);
1.049/2000 (relator: Deputado Edson Rezende); 1.10112000 (relator:
Deputado Dimas Rodrigues); 1.104/00 corn a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça (relator: Deputado PástorGèoge); 1.107/2000 (relator: Deputado
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Cristiano Canédo). Ato contInuo, a Presidência passa a votaçao, em turno
Unico, dos Requerimentos n°s 1.609, 1.610, 1.640 e 1.641/2000, que são
aprovados. Prosseguindo, a Presidéncia passa a discussão e a votaçao de
proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Miguel Martini passa a Presidência
ao Deputado Cristiano Canêdo para apresentar proposiçOes de sua autoria.
o Deputado Miguel Martini requer audiência pOblica desta Comissão, para
que sejam apuradas as responsabilidades e as providencias cabiveis
rebativas a denOncia apresentada pebo Sr. Geraldo Figueiredo Filho a respeito
de crimes contra a vida e a saOde, por sonegação fiscal, administração
irregular e propaganda enganosa por parte da ClInica Contorno Corporal,
também denominada Cbinica Sérgio Lisboa, em Bebo Horizonte. Submetida a
votação, e essa matéria aprovada. 0 Deputado Cristiano Canêdo apresenta
requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita a reabizacão de
debate pUbbico destinado a apresentação de subsidios indispensaveis a
apreciação do Projeto de Lei n o 1.204/2000, que acrescenta dispositivo a Lei
n° 11.553, de 1994, que dispOe sobre a açao do Estado corn vistas ao
favorecimento da realização de transpbantes de órgãos. 0 Deputado Cristiano
Canédo apresenta requerimento do Deputado João Batista de Obiveira em
que sobicita debate na Comissão de SaOde sobre a dificil situação da Santa
Casa de Corinto. 0 Deputado Cristiano Canêdo apresenta requerimento do
Deputado Miguel Martini em que solicita reunião da Comissão para que
sejam esclarecidas diversas questOes a respeito da captação e da
distribuição de Orgaos para transplantes no Estado de MG. Submetidas a
votaçao, são essas proposiçOes aprovadas. Ao retomar a Presidéncia, o
Deputado Miguel Martini passa a palavra ao Deputado Edson Rezende, que
apresenta requerumento do Deputado Pastor George em que sobicita seja
promovido urn debate na Comissão sobre transpiante de Orgãos. 0 Deputado
Edson Rezende apresenta requerimento do Deputado Amibcar Martins em
que solicita sejam convocados a Coordenadora Metropobitana do MG
Transpbante e o Chefe do Gabinete Mibitar do Governador para prestarem
informaçOes sobre a biberaçao do avião oficiab para a viagem a Santa
Catarina corn intuito de trazer urn figado doado para ser transplantado em
favor da estudante Carolina Guedes. 0 Deputado Edson Rezende requer
audiência püblica da Comissão, para tratar da situação atual dos prograrnas
de prevençao da AIDS e da assistència médica dada aos portadores dessa
sindrome. Submetidos a votação, são esses requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinãria, determina a bavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Pastor George - Dimas
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AlA DA 31 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA OPt DO NARCOTRAFICO
As quinze horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mit, comparecem

na Sala das Comissöes as Deputados Marcelo Goncalves, Marco Regis,
Rogerio Correia, José Henrique, Sargento Rodrigues e Eduardo Hermeto
(substituindo este ao Deputado Paulo Piau, par indicacao da Liderança do
PFL), membros da supracitada Cornissao. Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado Marcelo Goncalves, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissao presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a ouvir depoimentos de pessoas ligadas a situaçao do
narcotráfico em Monte Carmelo e tratar de assuntos de interesse da
Comjssão 0 Presidente determina a entrada do primeiro depoente, Ten. PM
Salomão Queiroz Caixeta, lotado em Monte Carmelo; a seguir, ê as
procedimentos legais pertinentes a CPI, concede a palavra a testemunha,
para suas consideracôes iniciais, e aos demais membros da Comissão, para
questionameno. Segue-se a debate, conforme consta nas notas
taquigraficas. Encerrado o interrogatorlo, o Presidente submete a apreciaçao
dos membros da Comissao e é aprovado requerirnerito do Deputado
Sargento Rodrigues, solicitando seja oficiado ao Secretãrio de Estado da
Segurança PUblica, recomendando aos Delegados de Policia do interior não
utilizar os funcionarios "ad hoc" cedidos pelas prefeituras em açöes policiais,
par se tratar de essoas näo concursadas e não habilitadas para a funçao. 0
Presidente a seguir, suspende a reunião. Reabertos as trabalhos a
Presidente informa que, acordado entre as membros e as demais depoentes,
a interrogatorio será finalizado no dia seguinte. Cumprida a finalidade da
reuniãô, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares , convoca as
membros da Comissâo para a reunião extraordinarja do dia 25, as lOh3Omin,no p lenarinho I, deterniina a lavratura da ata e encerra as trabalhos

Sala das ComissOés, 25 de outubro de 2000.
Marcelo Goncalves, Presidente - Rogério Correla - Sargento Rodrigues -

José Henrique - Paulo Piau.
ATi DA 54 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Asdez horas e quinze miniitos do dia trinta e urn de outubro de dais mil,

comparecem na Sala da Comissöes Os Deputadas Joãa Paulo, Elaine
Matozinhos Geraldo Rezende e Bené Guedes, membros da sUpracitada
Cornissão. Havendo nUrnero regimental, a Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Bené Guedes, dispensa a leitLira da ata da reunião anterior, a qual
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e dada par aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes.
0 Presidente informa que a reunião se destjna a realizar audiêncja pUblica,
corn a participacao de representantes de entidades civis, para discutir a
venda de titulos de capitalizacao no mercado de Minas Gerais. A seguir,
comunica que serão ouvidos os Srs. José Luiz Alves Vitela, Diretor da Sul-
America Capitalizacao S.A., representanda a Gerente Regional; Neival
Rodrigues Freitas, Diretar da Superintendéncia de Seguros Privados -
SUSEP -, representando a Superintendente Regional; Roberto Silva Barbosa,
Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, Capitalizacao
Previdencia Privada e SaUde no Estado de Minas Gerais - SINCQR-MG -;
Eliane Maia Figueiredo, 000rdenadora do PR000N Municipal de Bela
Harizonte. Registra-se, também, a presença dos Srs. Fernando Bittencourt do
Valle, Gerente da Agenda Gutierrez da Caixa EconOmjca Federal, na Capital,
e Wellington de Sousa Costa, Gerente de Produçao da Sul-Arnérica
Capitalizacao S.A. ApOs, a Presidente passa a palavra a Deputada Elaine
Matazinhos, que explica a objetivo da reunião. A seguir, a Presidência
concede a palavra a cada urn dos convidados, que fazern a sua exposiçao e
respandem as perguntas farrnuladas pelos Deputados João Paulo, Geraldo
Rezende e Elaine Matozinhos, conforme consta nas notas taquigraflcas.
Passa-se a discussão e a votaçao de proposicoes da Comissão. 0 Deputado
João Paulo passa a Presidéncia ao Deputado Geraldo Rezende e apresentarequerimento em que solicita sejam notificadas, na forma legal, a Sul-
Arnérica Capitalizacao S.A. e as demais empresas que operem nesse rarno,
bern coma a Fiat Automovejs S.A., para que se abstenham de vincular urn
produto a outro, evitanda-se corn isso, confundir a consumidar, vItima de
propaganda enganosa. Submetido a vatação, e o requerirnento aprovado. 0
Deputado Jaãa Paulo reassume a direçao dos trabalhos e passa a palavra a
Deputada Elaine Matozinhos a qual apresenta requerirnenta em que solicita
seja realizada audiencia püblica para se discutir a situação da prestaçao do
serviço conhecido coma tele-sexo no Estado, corn a participaçao de
entidades civis. Submetido a votaçao, é a requerimento aprovada. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidencia agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares convaca as rnembros da Cornissão para a prOxima
reuniäo ord:nária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de navembro de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozjnhos - Mauri Torres.

ATA DA 47 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSA0 DE EDUCAcAO
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia primeiro de novembro de dois rnil, comparecem na
Sala das CornissOes as Deputados Antonio Carlos Andrada, . Dalrno Ribeiro
Silva, José Milton e Paulo Piau, mernbros da supracitada Comissão. Havendo
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nUmero regimental, o Presidente, Deputado AntOnio Carios Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçào de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e
dada par aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. 0 Presidente registra a presença dos alunos da Escola Estadual
Instituto AgronOmico e informa que, no dia 27/10/2000, a Deputado Dalmo
Ribeiro Silva foi designado para relatar as Projetos de Lei n°s 487/99 e
1.194/2000 (no segundo turno), e a Deputado Eduardo Brandão, para relatar
o Projeto de Lei n° 893/2000 (no 2° turno). Esgotada a matéria destinada a ia
Parte da Reunião, a Presidente passa l Fase da . Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votacao de proposiçoes sujeitas a
apreciação do Plenãrio. 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva relator, no 2° turno,
do Projeto de Lei n° 945/2000, emite parecer pela aprovação do projeto.
Submetido a discussão e votacão, e aprovado o parecer. Ato continua, a
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, ho 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.000/2000, emite parecer pela aprovação dciprojéto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. Durante a discussão, a Deputado José Milton solicita
vista do processo, a qual e concedida. Prosseguindo, o Presidente passa
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacao de
proposicOes de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a votacao, e
aprovado a Requerimento n° 1.715/2000. 0 Presidente passa a a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçöes da
Comissão. Submetidos a votaão, são aprovados requerimentas do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, (2) solicitando reunião para debater a politica
de tombamento e proteção ao patrimOnia histôrico, tendo em vista
demoliçOes clandestinas recentes em Bela Horizonte, e solicitando reunião
para debater a utifizacão de métodos alternativos nos vestibulares que
viabilizem a efetiva participaçao dos deficientes visuais, requerimento do
Deputado Paulo Piau solicitando reunião para debater a UEMG e as verbas
destinadas a entidade e requerimento do Deputado AntOnio Carlos Andrada
solicitando reuniäo para ouvir explanaçao da Cooperativa dos lntelectuais
Inventores do Brasil sabre a trabalho desenvolvido em prol da ciência e da
tecnologia. 0 Deputado José Milton solicita a palavra •e camunica que
apresentaré, em Plenário, requerimento solicitando informacoes do Conselho
Estadual de Educação -sobre irregularidades na instalação do Centro
Universitário de Varginhà. Cumprida a finalidade da rèuriião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros da Comissão
pará a.prOxima réunião ordinâria,determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos	 -' . 	 . ,

Sala das Cbmissöés, 8 dè novembro de 2000.
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Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - José Milton -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 47 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FlscALlzAçAo FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de novembra de

dais mil, comparecern na Sala das ComissOes as Deputadas Olinta Godinho,
Rémalo Aloise, Rogeria Correia e Ivair Nogueira, (substituindo este ao
Deputado Márcio Cunha, par indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Mauro Labo, 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 par apravada e subscrita pelos membras da
Camissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendenda a discussãa e a votaçãa de propasicOes sujeitas a
apreciaçao do Plenãrio. A seguir, são aprovados, cada urn par sua vez, apôs
discussão e votaçao, a parecer sabre o Prajeto de Lei n° 328/99, que conclui
pela aprovacão da matéria no 2° turna, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta, e pela rejeição do vencido no 1° turno (relator: Deputado Rogeria
Carreia) e o parecer sabre o Prajeto de Lei n° 1.215/2000, que conclul pela
aprovação da matéria na forma propasta (relator: Deputado Mauro Lobo). A
seguir, a Deputada Mauro Lobo faz a leitura de seu parecer sabre a Projeto
de Lei n° 1.223/2000, que conclui pela aprovação da matéria no 1° turna, corn
as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e 3, que
apresenta, e pela rejeicão da Emenda n° 2. Na fase de discussão, a
Deputado Rêmolo Aloise solicita vista da matéria, a qual he é concedida pela
Presidéncia. ApOs, a Deputado Rogerlo Correia solicita prazo regimental para
ernitir.o seu parecer para a 10 turno do Projeto de Lei n° 1.240/2000, a qual
Ihe e concedido pelo Presidente. Passa-se 3a Ease da Ordem do Dia,
compreendenda a discussão e a vatacão de praposicOes da Cornissão. 0
Deputado Rogerlo Correia apresenta requerimento, solicitando a esta Casa
infarrnaçOes sabre as vencimentos e as vantagens dos servidores desta
Secretaria, bern como dos servidares de recrutamento amplo, posicionados
par AL. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença
dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a proxirna
reunião ardinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das CornissOes, 7 de novembro de 2000.
Marcia Cunha, Presidente - Rogerio Correia - Maura Lobo - Joãa Paula.

ATA DA 45 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAlS

As quinze haras e quinze minutas do dia primeiro de novembra de dais mil,
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comparecem na Sala das Cornissöes Os Deputados Cabo Morais, Adelino
de Carvaiho e Ivo José (substituindo este a Deputada Maria José Haueisen,
P01 indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado
Ivo José, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente cornunica o
recebirnento de oficio do Sr. Francisco Paulo da Silva, Vereador a Càmara
Municipal de Conseiheiro Lafaiete, que apresenta denUncias relacionadas ao
Cemitério Jardim do Eden e solicita providéncias por parte da Comissão. 0
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e passa 2 Parte da Ordem do Dia, corn a discussão e votaçao de
proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenãrio da Assernbléia. 0 Presidente
redistribui ao Deputado Ivo José, no 2° turno, a Projeto de Lei n° 741/99.
Esse Deputado ernite parecer mediante a qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do vencido no 10 turno. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Apôs, é redistribuldo ao Deputado Adelino de Carvaiho,
no 2° turno, a Projeto de Lei n o 795/2000. 0 relator emite parecer mediante o
qual concui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 10 turno.
Submetido discussão e votação, é aprovado a parecer. 0 Projeto de Lei n°
1.157/2000 é redistribuIdo, no 1° turno, ao Deputado Ivo José, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Subrnetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se a 3a Fase da Ordem do
Dia, e são votados e aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Cabo Morais (que no momento da apresentação passa a Presidéncia ao
Deputado Adelino de Carvaiho), solicitando a realizaçao de audiência pUblica
no Municipio de Minas Novas, para debater a degradaçao ambiental dos
cursos de água e outras qUestoes relacionadas a situaçao dos recursos
hidricos na regiao do alto e do médio Jequitinhonha; do Deputado Rogerio
Correia, em que solicita reunião corn convidados para discutir a
regulamentação da Lei n° 13.369, de 1999, e o Decreto n° 41.287, de
27/9/2000, que dispoe sobre a Programa de Incentivo a Criaçao de Brigadas
de Bombeiros Voluntários. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os rnembros da Comissão
para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - João Leite - Nivaldo

And rade.
ATA DA 5P REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIzAçAO
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As dez horas do dia sete de novembro de dois mu, cornparecern na Sala

das Comissöes Os Deputados Ambrôsio Pinto, Ailton Vilela e José Henrique,
rnembros da supracitada Cornissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Ambrôsio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerirnento do Deputado José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Cornissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião
se destina a discutir o Piano de Desenvolvimento Estruturante de Corredores,
trabalha esse elaborado pelo econamista Ernani Emerich Faria. Encerrada a
1a Parte da reunião, a Presidente registra a presenca dos Srs. Ernani
Emerich Faria, economista; Paulo Faria, Vice-Prefeito do Municipio de Alto
Jequitibá, e Lineu Faria, administrador do IEF-MG. 0 Deputado José
Henrique, autor do requerimento que deu origern a reunião, tece seus
comentàrios iniciais, e, a seguir, o Sr. Ernani Ernerich Faria discarre sabre
seu trabalha e responde as perguntas formuladas pelos debatedores,
canforme consta nas notas taquigraficas. Encerrada essa fase, a Presidente
submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n° 1.108/2000, do Deputado Diizon Melo, o qual e aprovado. Na fase de
discussão e vatacao de propasiçOes que dispensam a apreciacãa do
Plenário, a Deputada José Henrique requer seja realizado nesta Casa urn
evento de grande porte destinado a discutir os diversos aspectos da
legislacao da administração municipal, corn destaque para a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lel Federal n° 10.028/2000, corn Prefeitos e
Vereadores eleitos no Ultimo pleito. Cotocado em votação, é aprovada o
requerimenta. 0 Deputado Ambrôsio Pinto passa a Presidéncia ao Deputado
Ailton Vilela e apresenta requerirnenta, no qual solicita seja realizada
audiência pübiica desta Comissão para se discutirem Os efeitos da Emenda a
Constituiçao n o 29, a qual permite a progressividade da cobrança do IPTU e
dispôe sabre o Imposto de Transrnissão de Bens lntervivos - ITBI. Submetido
a votaçao, é aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidéncia, a
Deputada Ambrôsio Pinto agradece o comparecirnento dos parlamentares e
dos convidados, convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião
ordunária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Ambrôsio Pinto, Presidente - AIlton Vilela - José Henrique.

TRAMFrAçA0 DE PRoPosIçOEs
PARECER PARATURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.179/2000

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe é do Deputado Savio Souza Cruz e tern por
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objetivo dar a denominaçâo de Ambulatório Mauricio Beker ao serviço
médico-ambulatorial do Hospital JOlia Kubitschek.

Nos termos do art. 103, I, "b', do Regimento Interno, a proposiçào tramitará
em turno Unico e será apreciada conclusivamente pela comissão a que for
distribuida.

Nesta fase prelirninar de apreciaçao, compete a este ôrgao colegiado emitir
parecer sobre a matéria, de acordo corn Os limites estabelecidos no art. 102,
Ill, a", do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
A matéria de que trata a proposiçäo está sujeita aos ditames emanados da

Lel n° 12.408, de 21/12/99, cujo art. 10 determina que a denominaçao de
estabelecimento, instituiçao ou prOprio pOblico do Estado seré atribuida em
lei.

Saliente-se que os arts. 2° e 30 da mencionada lei determinam que a
escoiha da denominaçao recairá em nome de pessoa falecida que tenha se
destacado por notôrias qualidades e serviços prestados a coletividade, os
quais deverão estar relacionados corn a definaçao do estabelecimento a ser
denominado. Além disso, näo poderá haver, em urn mesmo rnunicipio, mais
de urn prOprio püblico corn igual denominação.

Instruido o processo corn o parecer SDO/0639/2000, da Secretaria de
Estado da SaUde, ye-se que o Executivo rnanifestou-se favoravelrnente a
pretendida denominaçao do prOprio publico, nâo havendo óbice legal a
proposição em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.179/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio Genaro -

Paulo Piau.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.217/2000

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 1.217/2000
objetiva declarar de utilidade pOblica a Obra Social e Beneficente da Igreja
Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, corn sede no MunicIpio de
Contagem.

Publicado no "Diãrio do Legislativo" do dia 5/10/2000, vem o projeto a esta
Comissão para ser exarninado prelirninarmente, nos terrnos do disposto no
art. 188, c/co art. 102,111, a", do Regirnento Interno.

-.	 .	 -, .., 	 ...	 Fundamentacão.

	

De acordo corn 	 art. 1° da Lei n 0 12 . 972 , ,de 27/7/98, para que urna
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entidade seja declarada de utilidade pOblica, deve ser pessoa jurIdica, ter
em sua diretoria pessoas idOneas e não remuneradas pelo exercicio de suas
funçoes e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Observando a documentação juntada ao processo, constatamos que a
referida instituição preenche os requisitos legais, tornando-se, pois, habilitada
a receber o tItulo declaratOrio proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.217/2000, na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO (JNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.222/2000

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

O Deputado Ivair Nogueira, por meio do Projeto de Lei n° 1.222/2000,
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -' corn sede no Municipio de Igarape.

ApOs ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame prelirninar,
nos termos do art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentaçao
A matéria e regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos indispensaveis a declaraçao de utilidade publica, os quais forarn
plenamente atendidos, de conformidade corn a documentacao juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade constante no projeto tern
personalidade juridica, funciona ha mais de dois anos, sendo sua diretoria
composta por pessoas idOneas, que não recebern remuneraçâo pelo
exercIcio dos cargos.

O projeto está bern instruido, e sO o estamos emendando para fazer
constar em seu art. 1° o nome correto da entidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.222/2000, corn a seguinte Emenda n°

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redacao:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Igarapé, corn sede nesse municIpio.".
Sala das CornissOes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - .Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -
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Antonio Genaro.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.224/2000
Cornissão de Constituicao e Justica

Relatório
De autoria do Deputado AntOnio Julio, o projeto de lei em epigrafe tern por

objetivo declarar de utilidade publica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Moema -, corn sede nesse rnunicEpio.

Publicada em 6/10/2000, foi a matéria distribuida a esta Cornissão, a qual
compete, nos termos do art. t02, III, "a", do Regimento Interno, apreciar Os
aspectos jurIdicos, constitucionais e legais da proposição.

Fundamentação
Conforme fica constatado por meo do exame da documentacao que

compOe o processo, a referida entidade possui personalidade juridica,
encontra-se em funcionarnento ha mais de dois anos, e Os cargos de sua
direcao não são remunerados.

Portanto, estão atendidos Os requisitos constantes do art. 1° da Lei n°
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratôrio de utilidade publica
de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.224/2000 na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.228/2000

Comissão de Constituicao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado AntOnio Julio, o Projeto de Lei n° 1.228/2000
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associaçao Unificada de Recuperaçao
e Apoio - AURA -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

ApOs haver sido publicada, a proposiçao em tela foi encaminhada a esta
Comissão, a qual compete examinar preliminarmente a matéria, conforme
dispOe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 ato declaratOrio de utilidade pCiblica pleiteado neste projeto sujeita-se as

normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, principalmente no
exposto em seu art. 1°.

Examinada toda a documentaçao, constata-se que, além de observar Os
ditames legais, a referida entidade trabalha na aplicaçao e prática da
tanatologia, assistindo e apoiando pessoas portadoras de doenças graves.

Nã5hã, ortanto, Obice a tramitaçao da matéria.
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Conclusão

Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n° 1.228/2000 na forma original.

Sala das ComissOes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.150/2000

Comissão de Constituicão e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em exame institui o
Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido as empresas que
publicarem o seu balanco social, e dá outras providencias.

Publicada em 10/8/2000, a proposicão foi distribuida a esta Comissão, para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nostermos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, Ill, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto, para a obtencao do certificado, a empresa deverá

publicar o seu balanco social, documento comprobatOrio de sua atuaçao
social durante o ano, da qualidade de suas relacOes corn os empregados, do
cumprirnento das clausulas sociais, da participaçao dos empregados nos
lucros da empresa e das possibilidades de desenvolvirnento pessoal. Tal
docurnento deve ainda esclarecer a relação da empresa corn o rneio
ambiente e comprovar o curnprirnento de suas funçOes sociais.

A proposicão determina outrossim que serã concedido o troféu Destaque
Responsabilidade Social a empresa cujo balanço social tenha apresentado
Os meihores resultados, segundo os indicadores definidos em seu art. 3°.

Fica a cargo da Mesa da Assernbléia constituir cornissão especial para
analisar Os balancos e escoiher a ernpresa que recebera o troféu Destaque
Responsabilidade Social.

Pelo prisma juridico-constitucional, a matéria encontra respaldo no art. 25
da Lei Major, segundo o qual os Estados se regem pelas ConstituiçOes e
pelas leis que adotarem, observados os principios nela consignados. 0 § 1
desse dispositivo estabelece que são reservadas aos Estados as
competências que nao Ihes sejam vedadas pela Constituição da Repüblica.

Assim, a edição de lei nos terrnos propugnados pelo projeto configuraria o
exercIcio da competéncia legislativa residual, consubstanciada nos
mencionados preceitos constitucionais.

Cumpre dizer ainda que a rnatéria em analise refoge ao alcance da norma
instituidora de reserva de iniciativa referida no art. 66 da Constituição do
Estado, pelo que e licito a esta Assembléia deflagrar o processo de



0

0

0

504
elaboraçao legislativa a ela pertinente. Entretanto, sem embargo da
inexistência de Obice constitucional quanto a competência ou a iniciativa
desta Assembléia no que toca ao tratamento legislativo da matéria, deve-se
ressaltar que a proposiçäo apresenta aigumas impropriedades de ordem
técnico-juridica que recomendam a sua alteraçao. Tomese como exemplo a
atribuição deferida a Assembiéia Legislativa para conferir as empresas o
certificado de responsabilidade social. Ora, tal atribwçào deveria ser
cometida ao Executivo, porquànto é a esse Poder que compete a fiel
execução das leis, cabendo a Assembléia täo-somente a tarefa de
eiaboraçao dos preceitos que as compöem, o que se dá no piano da
abstraçao. Editada a norma, cumpre executá-ia, tornando operativos Os seus
preceitos, transpondo-os do piano da abstraçao e da generaiizaçao para o
piano da concreçào e da individuaiização, o que se dá pela açäo executiva.

Outra impropriedade refere-se ao roi de indicadores que a proposiçäo
enurnera para efeito de eiaboraçao do balanco social das empresas, dentre
Os quais se encontra, por exemplo, o recolhimento de impostos. Ora, o
pagamento de imposto configura obrigaçao legal, não podendo, assim, ser
erigido em fator de avaiiaçao de atuaçao social da empresa.

Portanto, em face dessas e de outras impropriedades encontradas no
projeto, julgamos oportuna a apresentaçao do Substitutivo n°1, que mantém a
idéia original da proposicâo sem incorrer nas mesmas imperfesçoes.
Ressalte-se que algumas disposiçoes desse substitutivo se inspiram em
projeto de lei apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta, projeto esse que
näo foi recebido em razão da precedência cronolOgica da proposição de que
ora se cogita e que trata de matéria semeihante.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionaiidade

e pela iegalidade do Projeto de Lei n° 1.150/2000 na forma do seguinte
Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°1
institui o Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido as

empresas que publicarem o seu balanço social; e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Ficainstituidoo Certificado de Responsabilidade Social, a ser

conferido pelo Estado as empresas que publicarem o seu balanço social.
Paragrafo Unico- Para os fins desta iei entende-se por balanço social o

docurnento 01 rneio do qual a empresa demonstra a sua atuaçao social
durante o ano, a qualidade de suas relaçoes corn os empregados, o
cumprimento das cláusulas sociais, a participaçao dos empregados nos
lucros da erpresaé as possibilidadés de desenvoivimento pessoal, bern
como esclareca sua relação corn o rneio ambiente e o cumprimento de suas
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funcoes sociais.

Art. 2°- As empresas interessadas na obtencao do certificado de que trata
esta iei deverão encaminhar ao Orgão definido em regulamento copia da
pubiicaçao do seu balanço social ate o Ultimo dia Util do mês de junho de
cada ano.

Art. 3°- Será concedido o troféu Destaque Responsabilidade Social
empresa cujo baianço social tenha apresentado os melhores resuitados, de
acordo corn os seguintes indicadores:

I- aiimentaçao: despesas corn restaurante, tIquete-refeiçao, lanches, cestas
bãsicas e outros gastos corn a alimentaçao dos ernpregados;

ii- saüde: investimentos reaiizados corn piano de saUde, assistência
médica, programa de medicina preventiva, programas de quaiidade de vida e
outros investirnentos em saOde;

ill- educaçao: investimentos realizados em programas de estagios,
reernbolso de educaçao, bolsas de estudo, creches, assinaturas de revistas,
educaçao e treinamento de empregados ou de seus familiares;

IV- aposentadoria: gastos corn pianos especiais de previdéncia privada, tais
como fundacoes previdenciárias, complernentacOes de aposentadoria e
outros beneficios concedidos aos aposentados;

V- outros beneficios: seguros, empréstirnos, investimentos em atividades
recreativas, transportes e outros benefIcios oferecidos aos empregados;

vi- contribuiçoes para a sociedade: investimentos nas areas de cuitura,
esportes, habitaçao, saOde publica, saneamento, segurança, urbanização,
educaçao, defesa civil, pesquisa, obras pUbiicas, campanhas pUblicas e
outros gastos sociais na comunidade, realizados sern fins lucrativos;

vii- investirnentos em meio ambiente: reflorestamento, despoluiçao,
introduçao de métodos não poluentes e outros investimentos que visem a
conservação e a rnelhoria do rneio arnbiente;

viii- folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagamento, incluldos
Os encargos sociais;

IX- nUmero de empregados: nOmero de empregados registrados,
considerando o üitimo dia do exercicio anterior;

X- nUmero de admissOes- adrnissôes efetuadas durante o periodo,
especificadas por sexo.

Art. 4°- 0 Certificado de Responsabilidade Social terã validade pelo perIodo
de urn ano, desde que sejam obedecidos os seguintes requisitos:

I- envio, a cada seis meses, de reiatOrio acerca das acOes e dos projetos
sociais desenvolvidos no periodo;

ii- garantia de iivre acesso aos programas sociais desenvoividos pela
ernpresa.

§ 1°- 0 descumprimento de qualquer dos requisitos suspendera a validade

2



506
do certificado ate que a falta seja corrigida, o que pode ocorrer no prazo
máximo de urn mês contado da data em que eta for verificada.

§ 2°- Se não for corrigida a falta no prazo fixado no § 1°, a empresa perderA
o certificado, riâo podendo requere-lo novamente pelo prazo de trés anos.

Art. 5°- A renovação da validade do certificado será feita de forma
autornàtica, a cada ano, desde que a empresa tenha cumprido o disposto no
art. 4°.

Art. 6°- A concessão do Certificado de Responsabilidade Social será
publicada no diário oficial dosPoderes do Estado.

Paragrafo Unico - A suspensão da validade do certificado e a sua
renovaçâo também serão publicadas.

Art. 7°- 0 Poder Executivo regulamentará esta el no prazo de cento e vinte
dias.

Art. 8°- Esta tel entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 9°- Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Genaro, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 1.226/2000

Comissão de Constituicao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposicäo em epigrafe visa a
dispor sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da administracão pUblica
estadual direta, indireta e empresas pubticas.

Publicado em 6/10/2000, o projeto foi prelimiriarmente distribuldo a esta
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e
tegalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a" do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A proposicão estabelece que a utilização de aeronaves oficials, no âmbito

da administràçäo pUblica estadual direta e indireta e das empresas pUblicas,
será feita, exclusivamente, para desempenho de atividades prOprias dos
servicos pUblicos:

0 projeto, de outra parte, proibe a utilizaçao dessas aeronaves em toda e
qualquer atividade não relacionada a execução de missOes oficiais,
ressalvadosos casos previstos na propria proposiçäo, e obriga os Orgãos e
as entidades do Estado a promoverem sindicância, toda ez que receberem
comunicação deuso irregular de suas aeronaves, e a instaurarem processo
disciplinar, sempre que for comprovada a veracidade dos fatos.

A proposicäo define, outrossim, as documentos que deverão ser
apresentados previamente a utilizaçãodas aeronaves e as autoridades que
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poderão ser nelas transportadas.

Inicialmente, não vislumbramos óbice quanto a competência para tratar da
matéria, uma vez que seu conteUdo se insere no ãmbito de competéncia do
Estado membro.

Por outro ado, cabe a Assembléia Legislativa, corn a sanção do
Governador, dispor sobre os bens de dominio pOblico, conforme preceitua o
art. 61 da Carta mineira.

Quanto a iniciativa para deflagraçao do processo legislativo, também não
existe ôbice, uma vez que a matéria de que trata o projeto nào se insere
entre as previstas no art. 66 da Constituição do Estado.

No entanto, verificamos que o projeto merece reparo quanta a urn aspecto:
a utilizacao de aeronaves, corn a finalidade de busca de Orgaos, tecidos e
substéncias humanas destinados a transplante, pesquisa e tratamento, e de
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, dado a seu
caráter emergencia!, não poderá, obviarnente, seguir a trãrnite normal. Assim,
propomas, ao final deste parecer, a Ernenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constituciorialidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.226/2000 corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescentern-se ao art. 5° do projeto as seguintes § 1° e 2°:
"Art. 5° - ............................................................................
§ 10 - Não se aplica a disposto no "caput" deste artigo as açoes que tenham

por fim a coleta, a processamenta e a transfusão de sangue e seus
derivados, bern como a busca de Orgaos, tecidos e substâncias humanas
destinados a transplante, pesquisa e tratamento.

§ 2° - Os serviços aéreos referidos no § 1° serão registradas
posteriormente, e o relatOrio contenda as informaçoes especificadas nos
incisos deste artigo serã encaminhado ao Orgão competente no prazo de
trinta dias apôs a aperaçao aérea.".

Sala das CornissOes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - AntOnio Genaro -

Agostinho Silveira - Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.230/2000

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOria

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a propasicão em epigrafe visa
disciplinar a aplicaçao de recursos previstos em programas e fundos
destinados a assistir as populaçOes carentes, a cornbater a miséria e a fame
e a resgatar a cidadania no Estada de Minas Gerais.
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Publicado em 12/10/2000, o projeto fol preliminarmente distribuido a
esta Comissão para ser submetido a exame de juridicidade,
cOnStitucionafidade e legalidade, nostermos do art. 188, c/c o art. 102, In, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentaçao
o projeto de Iei em exame pretende destinar, prioritariamente, aos

municipios que registram Indice de Desenvolvimento Humano - IDH - ate 0,5
as recursos alocâdos em programas que visem a atenuaçao das distorçoes
na distribuiçao da rénda e da riqueza, ao combate a fame e a pobreza e a
melhoria na qualidade das populaçoes de baixa renda. 0 IDH, que constitui
urn indice de aferiçao de desenvolvimento de municipios, regioes e paises, é
composto par indicadores das areas de saUde, educaçao e renda.

A Constituiçao Federal preconiza, nos incisos II e III do art. 30, que
constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil a
erradicaçao da pobreza e marginalizacao e a reduçao das desigualdades
sociais e regionais.

No mesmo sentido, a Constituiçao Estadual estabelece coma objetivos
prioritärios do Estado a promoçao da regionalizaçao da ação administrativa,
em busca do equilibrio no desenvolvimento das coletividades, e a assisténcia
ao municIpio, especialmente ao de escassas condicoes de propuisao
socioeconornica conforme previsto em seu art. 2°, incisos IV e VIII.

0 § 1° do art. 157 da Carta mineira dispOe que a lel orcamentarja anual
compreendera a orcamento fiscal referente aos Poderes do Estado e aos
seus fundos e que dela fàrá parte urn demonstrativo especifico, corn
detaihamento das açOes governamentais corn indicaçao de objetivos e
metas, fontes de recursos e indicaçao dos investimeritos, par região do
Estado. Da mesma maneira, impOe a texto constitucional estaduai que a
arçamento, compatibjljzado corn a Piano Mineiro de Desenvoivimenta
Integrado, terá, entre as suas funçOes, a reduçao das desigualdades entre as
regiOes do Estado e assegurara investimentos prioritários em programas de
educaçao, saüde, saneaniento básico e habitaçao, entre outros.

Ao disciplinar a apiicaçao dos recursos previstos em programas e fundos
destinados a assisténcia das popuiacOes carentes do Estado e definir a sua
apiicacaoem municipios que registram IDH ate 0,5, a proposiçao em análise
trata d' matéria orcamentarja Dessa maneira, está sujeita as regras
previstas de iniciativa e tramitaçao, existindo, portanto, óbice juridico -
constituc lanai que a impede de prosperar:

No entanto, a proposiçao guarda meritoriaintencao ao enfocar oproblema
das desigualdades socioeconômjcas dos municIpios do Estado e ao propor
médidas para dorigi-ias. Corn a fito de adequar dos dispositivos do prajeto as
normas que reguiam a matéria, apreentamà a SubstitUtivo n° 1, que
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Conclusao

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade canstitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.230/2000 na forma do Substitutivo n o 1, quea seguir apresentamos

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivo a Lei n o 12.227, de 2 de juiho de 1996, que cria a

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - e da outras providéncias
A Assembleia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica acrescido a seguinte paragrafo Onico ao art. 3° da Lei n°
12.227, de2 dejulhode 1996:

"Art.3°- ....................................................................
Parágrafo Unico - Os recursas do FEAS serão aplicados,

preferencialmente , em projetos de assistencia social para atendimento aos
municipios ou regiôes do Estado que registrem Indice de Desenvolvimento
Humano - IDH - ate 0,5 (zero virgula cinco).".

Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua pubiicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrario.
Sala das Comissoes, 9 de navembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JOlia, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - AntOnio Genaro.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.235/2000

Comissão de Canstituicao e Justiça
ReiatOrio

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a Projeto de Lei n°
1.235/2000 regulamenta a art. 297 da Constituiçao Estadual e dá autras
providéncias

Publicada no "Diana do Legislativo" em 17/10/2000, a propasiçao foi
distribuida a esta Comissão para receber parecer quanta aos aspectos de
junidicidade Constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.
188, c/ca art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
0 art. 297 da Constituicao do Estado estabelece a seguinte: "Os sistemas

de informacoes pertencentes a Orgãos au entidades da Administracao
PUblica Estadual relativos a segurança pUblica serao utilizados de farma
integrada pelos Orgãos responsáveis por aquela atividade, confarme dispusera iei.".

Trata-se,-pojs de Comando canstitucianal demandarite de normatizaçao
integradora, a ser produzida par meio de Iegislacaa ardinaria, conforme
determina o prôprio art. 297 da Carta mineira.

E justamente esse a abjetivo do prajeto em questão: desenvolver a
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comando genérico contido no mencioriado dispositivo constitucional de
modo a disciplinar a maneira como se dará a utilizaçao integrada dos
sistemas de informaçOes das instituiçoes pOblicas ligadas a segurança
p0 blica.

Assim e que a proposição deterrnina que a Policia Militar e a Policia Civil
teräo acesso comum aos bancos de registros que estejam sob a
responsabilidade de qualquer dos dois Orgaos. Tal acesso deverá ocorrer
livre de qualquer restricao ou embaraco. Nesse sentido, o projeto estabelece
que a sonegação, a retençao, o desvio ou a subtracao de informacOes
constantes ou devidas a qualquer orgao ou agente pUblico, bern como o
atraso no seu fornecimento ou impedimento, sob qualquer especie, a que se
realize o trafego de informacOes, sujeitarào o infrator a responsabilizaçao
administrativa e multa, nos termos de regulamento especifico, sem prejuizo
das demais sancOes legais.

0 projeto preve que a gestâo dos bancos de registros da PolIcia Civil e da
Policia Militar será supervisionada por comissão permanente, composta de
membros das duas corporaçOes, de forma paritária, nos termos do
regulamento.

Não obstante a fato de a proposição dar curnprimento ao disposto no art.
297 da Carta Estadual, cumpre apontar a ocorrência de vicia de ardem formal
em seu conteOdo, qual seja, a desatenção a regra instituidora de reserva de
iniciativa privativa do Executivo em matéria afeta a organizaçâo da Policia
Civil e da PolIcia Militar, nos termos do art. 66, III, "f', da Constituicao do
Estado. Não se trata, contudo, de viclo insanével, parquanto a proprio texto
canstitucional admite, em seu art. 70, § 2°, que a sanção expressa ou tácita
supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo.

Conclusão
A vista das consideraçoes expendidas, concluimos pela juridicidade,

constitucionaIidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.235/2000.
Sala das Comissöes, 9 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Antonio Genaro.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

CoNsTlTulçAo N° 1/99
Comissão de Redaçaa

A Proposta de Emenda a Constituiçao n° 1/99, apresentada por 1/3 dos
membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatario o
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, dã nova redaçao ao art. 69 da
Constituiçao doEstado.

Aprovada no 2° turna, na forma do vencido no 1° turno, sem emenda, vem
agora a propbstá a 1 esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçâo final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçAO N° 1/99
Dá nova redaçao ao § 2° do art. 69 da Constituicao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 § 2° do art. 69 da Constituiçao do Estado passa a vigorar corn a

seguinte redaçao:
"Art. 69 - .........................................
§ 2° - 0 prazo estabelecido no § 1° não corre em periodo de recesso da

Assembléia Legislativa nem se aplica a projeto que dependa de "quorum"
especial para aprovaçao, a projeto de lei orgànica, estatutária ou equivalente
a cOdigo e a projeto relativo a piano plurianual, diretrizes orçamentarias,
orçamento anual ou crédito adicional.".

Art. 2° - Esta emenda a Constituicao entra em vigor na data de sua
publicacao.

Sala das Comissöes, 1° de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITuIçAO N° 30/99

Comissao de Redaçao
A Proposta de Emenda a Constituição n° 30/99, que altera a compasiçäo

do Conseiho de Defesa Social, foi apresentada por 1/3 dos membros da
Assembléia Legislativa, tendo coma primeiro signataria a Deputado Marcia
Cunha.

Aprovada no 2° turno, corn a Emenda n° 1 aa vencido no 1° turno, vem
agara a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Inferno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposiçãa a seguinte redacâa final,
que está de acordo corn a apravado.

PROPOSTA DE EMENDA A C0NSTITuIçA0 N° 30/99
Altera a Compasiçao do Conselho de Defesa Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprava:
Art. 1° - 0 "caput" do art. 134 da Canstituiçaa do Estado passa a vigarar

corn a seguinte redaçao:
"Art. 134 - 0 Conselha de Defesa Social é orgaa consultiva do Governador

na definiçaa da politica de defesa social do Estada e tern assegurada, em
sua campasiçãa, a participaçãa:

I - do Vice-Governador do Estado, que a presidirá;
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II - do Secretário de Estado da Justica e de Direitos Hurnanos;
III,- do Secretário de Estado da Educacao;
IV - de urn menibro do Poder Legislativo Estadual;
V - do Cornandante-Geral da Policia Militar;
VI - do Chefe da Policia Civil;
VII - de urn representante da Defensoria PUblica;
VIII - de urn representante do Ministério PUblico;
IX - de trés representantes da sociedade civil, sendo urn da Ordem dos

Advogados do Brasil, Secao do Estado de Minas Gerais, urn da imprensa e
urn indicado na forma da lei.".

Art. 2° - Esta ernenda a Constituicao entra ern vigor na data de sua
publicação.

Sala das Cornissöes, 1° de novernbro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OlIvia, relatora - Marco Regis.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 101 A 158 E SOBRE A
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 83, APRESENTADAS NO 1° TURNO, AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 17/99
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno)

Comissão de Adrninistraçao PUblica
Relatôrio

De autoria do Presidente do Tribunal de Justica do Estado, o Projeto de Lel
Complementar n° 17/99 dispOe sobre a organização e a divisão judiciárias do
Estado.

Publicado no "Diãrio do Legislativo", o projeto foi distribuido as ComissOes
de Constituicão e Justica, de Adrninistraçao PUblica e de Fiscalização
Financeira e Orçamentaria, para receber parecer, nos termos do art. 192, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

No exarne preliminar, a Comissão de Constituição e Justica conclulu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria corn as Emendas n°s
1 a 20, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração PUblica
opinou pela aprovação do projeto corn as Emendas n°s 1, 2,4 a 11, 13 a 15,
17 e 18, da Comissão de Constituiçao e Justiça, pela rejeição das Emendas
n°s 3, 19e 20 e corn as Emendash°s 21 a 100, que apresentou, ficando
prejudicadas as Emendas n°s 12 e 16.

Posteriormente, a Comissãode Fiscalização Financeira e Orçarnentária
ethitiu paréer sobre a thatéria, opinando pela aprovação do projeto na forrna
do Substitutivo n° i.

Durante fase de discuãb do projeto em Plènãrio, foram apresentadas
as Emendas n°s 101 a 158, bem corno a Subernenda n° 1 a Emenda n° 83,
da Comissão de Administração PUblica, as quais foram encaminhadas a esta
Comissão para receber parecer, em áohformidade1om o dispostono art.
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188, § 2°, do Regimento Interno.

Por ocasiâo da discussão do parecer em reunião anterior, foram propostas
trés emendas pelo Deputado Cristiano Canêdo, as quais forarn aprovadas
pelos membros desta Comissão, razão pela qual procedemos a nova
redaçao do parecer, consoante a regra do citado art. 138, § 1°, do Diploma
Regimental.

Fundamentação
A Emenda n° 101, do Deputado Anderson Adauto, destina mais urn Juiz de

Direito para atuar na Comarca de São Gotardo, que passa a ser classificada
como de 2a entrãncia, em razão das novas diretrizes estabelecidas na
proposição original.

De acordo corn a vigente Lei Complementar n° 38, de 1995, a comarca em
referéncia enquadra-se na entrãncia intermediäria e compreende os
Municipios de São Gotardo, Matutina e Santa Rosa da Serra, dispondo de
urn magistrado para o exercicio da função jurisdicional. 0 projeto mantém
apenas urn Juiz de Direito para atuar na comarca, classificando-a na 1a
entrância, e retira o MunicIplo de Santa Rosa da Serra de seu campo de
jurisdição, transferindo-o para outra cornarca.

Ora, os critérios utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado para a
criação e instalação de comarcas ou varas, bern como para a transferéncia
de determinado municipio de uma para outra comarca, prendem-se a
parãmetros de ordem técnica tais como população, eleitorado, movirnento
processual e aspectos geográficos. Assirn, parece-nos que a elevaçao do
nUmero de juizes da Comarca de São Gotardo não està em sintonia corn
esses critérios, principalmente em virtude da exclusão do MunicIpio de Santa
Rosa da Serra, que implicara diminuição do movimento forense.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da Emenda n° 101.
A Ernenda n° 102, da Deputada Elaine Matozinhos, tern por objetivo

assegurar aos servidores das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador I,
II, III e IV o direito a gratificação de 20% sobre o vencimento básico do cargo
pelo desempenho de avaliaçao judicial, remetendo a regularnentacao da
matéria a ato proprio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

A criação de gratificação ou qualquer outra vantagern pecuniária para Os
servidores do Poder Judiciário constitui matéria estreitarnente vinculada ao
regime juridico do servidor ou ao pIano de carreira, assunto estranho, pois, a
organização e divisão judiciárias do Estado, cujo objetivo precipuo é o
aperfeiçoamento da funçao jurisdicional. Nesse aspecto, é nitida a
,iflcOmpatibilidade entre a emenda (proposicão acessória) e o projeto
principal, o que contraria a regra do art. 228, I, do Regimento Interno, que
veda o recebimento de emenda sern relaçao de pertinência corn o assunto
versado na proposiçäo principal. 	 -	 •. 	 ,'
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Além desse equivoco de natureza regimental, a emenda é de

constitucionalidade duvidosa, pois acarreta aumento de despesa prevista na
proposição original, contrariando o disposto no art. 68, Il, da Constituiçao do
Estado, razâo pela qual sornos pela rejeiçao da emenda.

A Emenda n° 103, do Deputado Antonio Carlos Andrada, modifica a
redacao do § 3° do art. 8° do projeto, estabelecendo novo critério para a
classificaçao das comarcas de entrãncia especial, a saber: as que contarem
corn mais de 13 Juizes.

Entretanto, deve-se ressaltar que o teor dessa emenda modifica
profundamente Os critérios bãsicos de classificação das comarcas constantes
no Projeto de Lei Complernentar n° 17/99, que constituem urn dos pontos
rnais importantes da proposição. Conforme as disposiçoes do projeto original,
serão classificadas como de entrância especial as comarcas que integrarem
a Circunscrição Judiciãria Metropolitana de Belo Horizonte, que, além da
Comarca da Capital, compreende também as Comarcas de Betim, Contagem
e Santa Luzia, bern como as que sediarem Tribunais de Alçada regionais
(Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros e Pouso
Alegre).

Embora a referida emenda parlamentar näo esteja eivada de vicio de
ordem constitucional, reputarno-la inconveniente aos interesses do Tribunal
de Justiça do Estado, em razão da alteraçao substancial dos critérios de
classificaçao das comarcas, alérn de näo ter sido precedida de estudos mais
profundos que justifiquem a necessidade de alteracao dos parãmetros
consagrados no projeto.

Ademais, ao propor novo critério para o enquadrarnento na entrância
especial, a emenda revela conteüdo nitidarnente incompativel corn a Emenda
n° 38, anteriormente aprovada por esta Comissão, e corn o Substitutivo n° 1,
da Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentãria, a que nos leva a
opinar par sua rejeição.

A Emenda n° 104, tambérn do Deputado Antonio Carlos Andrada, propOe
nova redáçao para o § 3° do art. 258 do projeto, de modo a possibilitar a
designação, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, de servidor
integrante do Quadr&de Péssoal do Judiciãrio para prestar assessoramento
aos JuIzes das cornarcas onde houver duas ou mais varas, desde que a
media rnensal do nUmero de processos distribuldos a cada Juiz seja superior
a 90, hipOtése em que o servidor designado perceberá vencimento
equivalente ao da classe de Técnico de Apoio Judicial.

Não obstante a preocupaçao do nobre parlarnentar em garantir a devido
ássessoramentd aos magistrados, que foi, inclusive, uma das principais
reivindicacOes da categoria por ocasião das ái3diências pUblicàs realizadas
por esta Comissão, corno meio de proporcionar maior celeridade ao
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julgamento dos processos que Ihes são submetidos, entendernos que a
medida prevista na emenda nãa é a que melhor atende aos anseios da
magistratura, pois estimula a pretica do desvio de funçaa.

A nosso ver, a melhor forma para solucionar esse problema reside na
criaçao de cargos de assessoramento para Os Juizes de 1a instância, a que
deve ser feito mediante lei de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça. Alias,
a redação original do citado § 3° do art. 258 da proposiçao ja preve a criacão
de cargos dessa natureza nas comarcas de duas ou rnais varas, disposicaa
mantida no § 3° do art. 256 do Substitutivo n o 1, da Comissão de Fiscalizacao
Financeira e Orçamentaria.

Sornos, pois, pela rejeição da Ernenda n° 104.
A Emenda n° 105, de iniciativa do referido parlarnentar, determina que a

Juiz designado para exercer a direçao do foro fará jus a urn dia de
compensaçao na forma do art. 129, § 30, para cada dois meses de exercicio
quando a comarca tiver mais de urn Juiz e menos de cinco varas e, quando a
cornarca contar corn cinco ou rnais varas, urn dia de cornpensaçãa.para cada
rnês de exercicia, salvo na Cornarca de Bela Horizonte.

Ora, a grande volume de processos que alcança a Judiciário e a nUmero
ainda insuficiente de JuIzes para a julgamento dos feitos são as principais
causas da tao cambatida morosidade da justiça. Essa realidade deve
estirnular, na rnedida do possIvel, a perrnanência do magistrada no exercicia
de suas relevantes atribuiçOes, a bern do interesse pUblico, salvo na hipôtese
de Juizes designados para a plantão nos finais de sernana e nos feriados, em
que a compensaçao e plenarnente justificávet.

Assim, a arnpliaçao do sistema de cornpensaçao, alérn de trazer reflexos
negativos na administracao da justiça, introduz tratarnento desigual entre as
membros do Poder Judiciário por beneficiar tãa-somente Os diretores do foro
judicial, razão pela qual opinamos pela rejeicaa da emenda.

A Ernenda n° 106, de autoria do Deputado ArnbrOsio Pinto, tern par escopo
criar Tribunal de Alçada Regional na Comarca de ltajubã. Entretanto, deve-se
enfatizar que as critérios adotados pelo Tribunal de Justiça para a
descentralizaçao da justiça de 2a instància são de ordem técnica, levando-se
em conta principalmente a populaçao, a movirnenta pracessual e a
localizaçao geagrafica do rnunicipia. ConseqUenternente, não tern sentido a
instituiçãa de mais urn Tribunal de Alçada no Sul de Minas, pais jã está
prevista a criaçãa de Orgão equivalente na Camarca de Pousa Alegre, que
integra a mesma regiäa e atende as candicOes necessárias para tanto. Além
dissa, a prapasta acarreta aumento da despesa prevista no prajeta original e
e tatalmente incompativel cam a Substitutivo n° 1, apresentada pela
Camissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentâria.

Em razãa disso, opinarnas pela rejeiçäo,da emenda. 	 •.
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A Emenda n o 107 e de autoria do Deputado Luiz de Menezes e
pretende destinar mais urn Juiz de Direito para atuar na Comarca de Itabira,
que passarã a contar cinco magistrados, sendo urn do Juizado Especial.

Ao ensejo, diga-se que, atualmente, a Comarca de Itabira dispOe de 3
Juizes de Direito, estando classificada como de entrância final. 0 projeto
original prevê mais urn magistrado para atuar na referida comarca, que
passarã a ser enquadrada na 2a entrãncia, em virtude das novas regras de
classificacao das comarcas estabelecidas na proposicão.

Entendemos que esse nUmero de juizes previsto na proposta do Tribunal
de Justiça atende satisfatoriamente as necessidades daquela comarca, não
se justificando a ampliacao sugerida na emenda, razäo pela qua! opinamos
pela sua rejeição.

A Emenda n° 108, de autoria do Deputado João Leite, prevé trés juzes
para a Cornarca de Itabirito, sendo urn do Juizado Especial, hipOtese em que
a referida comarca passaria a ser classificada como de 2a entrància. No
entanto, deve-se ressaltar que a Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e Orçämeñtária, mais precisamente no
art.10, II, "p", prevé 2 JuIzes de Direito para a cornarca, nUrnero que nos
parece plenamente suficiente para atender a demanda daquela localidade.

Somos, portanto, pela rejeição da ernenda.
A Emenda n° 109, apresentada pelo Deputado Bilac Pinto, visa a retirar a

Municipio de Conceiçao dos Ouros da Comarca de ParaisOpolis e inseri-lo na
Comarca de Cáchoeira de Minas. Entretanto, em virtude de requerimento do
autor solicitando a sua retirada de tramitaçao, o qua! foi deferido pelo
Presidente da Assembléia em 31/10/2000, a emenda deixou de fazer parte
do processo, nao se sujeitando a apreciação desta Comissão.

A Ernenda n° 110, de autoria do Deputado Anderson Adauto, prevé 15
Juizes de Direito para atuarem na Comarca de Divinôpolis, elevando para
cinco a nUmero de magistrados constantes na proposição original.

Coñforme a vigente lei deorganizaçao e divisào judiciárias do Estado, a
cornarca em referenda dispöe de sete Juizes e classifica-se corno de
entrância final. 0 projeto, pautado na diretriz de modernizaçäo do Poder
Judiciárioe aprimoramento da função judicante, aumenta de sete para dez a
total deJuizes que servirão na comarca, dos quais trés atuarão nos Juizados
Especiais

Apesar do expressvo movimento processual que envolve a Comarca de
DivinOpoli, consideramos exagerada a propsta, principirriente se se levar
em consideracao o nUmero de Jüizes que éstá sendo destiñadoa comarcas
de'populàçao e nümero de feitos equivalentes aos de Divinopolis, ràzão pela
qual opinamos pela rejeição da emenda. 	 .• t .. 	 -

A Emenda n° iii, de iniciativa doDepLitado Bené Guedes, propöea
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criacão de mais uma vara na Cornarca de Ervãlia, hipótese em que esta
seria elevada a condição de 2a entrância; todavia, entendernos que a nUrnero
de feitos relativos a mencionada comarca não justifica a criacão de nova
vara, o que nos leva a rejeitar essa proposta.

A Ernenda n° 112, de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, determina
que deverão atuar, na Comarca de Divinôpolis, 16 Juizes de Direito, sendo 4
do Juizado Especial. Proposta semelhante fol apresentada pelo Deputado
Anderson Adauto, por melo da Emenda n° iio, não acatada em nosso
parecer. Para manter coerência corn a posição anterior, somos conduzidos a
rejeitá-la corn base na mesma argumentaçao utilizada precedenternente.

A Emenda no 113, também de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves,
tern por finalidade criar o Tribunal de Alçada Regional na Cornarca de
Divinôpolis, passando esta a ser classificada coma de entrância especial a
partir da instalação do referido órgão colegiado pelo Tribunal de Justiça.

A proposta arnplia a nürnero de Tribunais de Alçada Regionais no Estado,
distanciando-se dos critérios técnicos que nortearam a sua instituição pelo
Tribunal de Justiça, especialmente no que tange a localizaçao territorial, alérn
de acarretar aumento da despesa prevista no projeto original. Embora seja da
major importäncia a descentralizaçao da justica de 2a insténcia, esta deve ser
efetivada corn cautela e coeréncia, de rnodo a garantir major eficiência na
atuaçao do Poder Judiciário e resultados satisfatôrios para as jurisdicionados.

Devido a curta distäncia entre as Municipios de Divinopolis e Bela
Horizonte, não procede a pretensao do nobre parlamentar de criar mais urn
Orgao de 2 insténcia naquele municipio. Além disso, é oportuno salientar que
a emenda sob cornento e incompativel cam a Substitutivo n° 1, apresentado
pela Cornissäo de Fiscalizacäo Financeira e Orcamentária, que transformou
tais órgãos em Cámaras Regionais do Tribunal de Alçada.

Em face do exposto, sornos pela rejeiçào da ernenda.
A Emenda n° 114 tarnbérn e de iniciativa do Deputado Marcelo Gonçalves e

tern por escopo retirar a MunidIpio de Martinho Carnpos da Comarca de
Pitangui e inclui-lo na Cornarca de Abaeté. A proposta ern tela é totairnente
incompativel corn o Substitutivo n° 1, apresentado pela Cornissäo de
Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria, a qual cria a Comarca de Martinho
Campos, corn jurisdição sabre este munidipio e a de Quartel Geral, razão
pela qual sornos conduzidos a rejeitar a ernenda.

As Ernendas n°s 115 e 116, do mesrno parlamentar, visam a elevar a
nUmero de Juizes das Cornarcas de Itapecerica e Pedro Leopoldo para,
respectivarnente, dois e cinco - coma rnecanismo de agilizar a prestaçao
jurisdicional. Sornos favoráveis a aprovação de tais ernendas par entender
que a nUrnero de- magistrados previsto no projeto original não é suficiente

- para atender a dernanda. 	 .
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A Ernenda n° 117, apresentada pelo Deputado Dinis Pinheiro, determina

que	 Comarca de Ibirité serã costitulda pelos Municipios de Ibirité (sede),
Sarzedo e Mario Campos. Entretanto, deve-se deixar claro que disposiçao
nesse sentido já consta no Substitutivo n° 1, da Comissâo de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentária, o que nos eva a opinar pela rejeiçäo da proposta.

A Emenda n° 118, também de iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, visa a
dar nova redacao ao § 1° do art. 8° da proposicâo, para incluir na
Circunscrição Judiciària Metropolitana todos os municipios integrantes da
Regiao Metropolitana de Belo Horizonte, que passariam a ser classificados
como de entrãncia especial.

Ora, a circunscricão judiciária, de acordo corn o art. 2° do projeto, deve ser
constituida da reunião de comarcas contIguas, das quais uma funcionará
como sede, e tern por finalidade a simplificacäo dos atos processuais. A
inserçao de todas as comarcas da citada regiäo metropotitana na
Circunscriçao Metropolitana da Capital choca-se corn os novos parämetros
de classificaçao das comarcas previstos no projeto, principalmente por elevar
a condiçao de entrância especial comarcas corn caracteristicas
completamente diferentes, para os efeitos de organização e divisäo
judiciárias. Isso porque algumas comarcas possuem expressiva população e
grande movimento processual, enquanto outras dispoem de populacao
reduzida e modesto nümero de feitos. Assim, entendemos que o novo critério
proposto na emenda parlamentar não traz benefIcios para o Poder Judiciário
nem para ojurisdicionado, motivo pelo qual opinamos por sua rejeiçao.

A Emenda n o 119, do mesmo Deputado, estabelece minuciosamente os
serviços notariais e de registro que deverao funcionar no distrito-sede da
comarca a partir de sua instalacao, reproduzindo o que já está consagrado no
Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalizacao Firianceira e Orçamentaria.
Fica, pois, prejudicada a referida emenda.

A Emenda n° 120, do Deputado Dimas Rodrigues, propoe o
enquadramento, na ctasse de Técnico Judiciário, especialidades de cirurgião-
dentista e medico, do Tribunal de Alçada, de 3 servidores titulares de cargos
efetivosda classe de Analista de Saüde do Quadro de Pessoal da Secretaria
de Estado da Saüde, atuatmente prestando serviços no Tribunal de Alçada.

Or-a, a.. ünica forma . legitima de tais servidores integrarem o quadro
permanente do Tribunal de Alçada é por melo de aprovação em concurso
pUblico," como vern sendo enfatizado tanto na doutrina quanto na
jurisp'rüdência do Süpremo Tribunal Federal. Alias, este jáaboliu a figura do
enquadramentb como formade investidura no servico püblico, por considerá-

'flaümaburla ao principio constitucional. do concurso pUblico. Da mesma
forma, oreferido Tribunal considera inconstitucional. a realizaçao de seleçao
competitiva interna, por julgá-la incompativel coriio principio de amplo
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acesso aos cargos pUblicos.

Dessa forma, a movimentaçao de servidores de urn Poder para outro
encontra limites de ordem constitucional, não sendo licito enquadrar
servidores do Executivo no Quadro de Pessoal do Poder Judiciãrio, seja pela
via legislativa, seja pela administrativa, sem a observância do procedirnento
administrativo do concurso püblico, conforme reiterada jurisprudência do
STE.

Somos, pois, pela rejeição da emenda.
A Emenda n° 121, do Deputado Sebastião Costa, consiste em retirar o

MunicIpio de Pedra Bonita da Comarca de Abre Campo e inclui-lo na
Comarca de Divino. A emenda procede por duas razöes: primeiramente,
porque o MunicIpio de Pedra Bonita se encontra mais prOxirno da Comarca
de Divino e corn melhor via de acesso; em segundo lugar, porque a medida
expressa uma antiga aspiração das comunidades diretamente interessadas,
conforme docurnentaçao encaminhada a esta Casa pelas autoridades
politicas de ambos os municipios e anexada ao processo.

Por isso mesmo, opinarnos pela aprovação da emenda.
A Emenda n° 122, também de iniciativa do Deputado Sebastião Costa, tern

o intuito de criar mais urna vara na Comarca de Mutum.
Inicialmente, e oportuno assinalar que a instituição de vara pela via

legislativa não implica sua efetiva instalaçao, pois esta prerrogativa é de
cornpetência privativa da Corte Superior do Tribunal de Justica em razão da
necessidade de se observarem entre os quais se destacarn a necessidade da
prestação jurisdicional e a disponibilidade de recursos financeiros.

Existem, no Estado, diversas outras comarcas cujo movimento processual
é superior ao de Mutum e vêm funcionando eficientemente corn apenas uma
vara, razão pela qual concluimos pela rejeiçao da emenda.

A Emenda n° 123, do Deputado Luiz Tadeu Leite, objetiva retirar o
Municipio de lndaiabira da jurisdicao de Rio Pardo de Minas e inseri-lo na
Cornarca de Taiobeiras.

O municipio em questao foi criado pela Lei n° 12.030, de 1995, mediante
desmembramento do Municipio de Rio Pardo de Minas, ao qual se encontra
vinculado, para Os efeitos de divisão judiciária, nos termos do Anexo I da
citada lei. Embora o Tribunal de Justiça insista em manter o referido
municipio sob a jurisdição de Rio Pardo de Minas, entendernos mais coerente
transferi-lQ par-a a Comarca de Taiobeiras, a fim de atender as reivindicaçoes
dos habitantes dessa localidade.

Somos, pois, pela aprovaçao da emenda.
A Emenda n° 124, do mesmo parlamentar, pretende promover também a

regionalizacao do Tribunal de Justiça, mediante a criaçao, nas Comarcas de
Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e
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Uberlãndia, 	 de 	 Cârnaras 	 Regionais, 	 compostas par cinco
Desembargadores, as quais serão classificadas coma de entrância especial a
partir da data de sua instalaçao pelo respectivo Tribunal.

Ora, a emenda amplia consideravelmente a conteOdo da proposiçao
original e acarreta aumento da despesa prevista, contrariando a regra do art.
68, II, da Carta mineira. Ademais, é incampativel corn a Substitutivo n° 1,
apresentado pela Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentaria,
razâo pela qual concluirnos pela rejeiçãa da emenda.

A Ernenda n° 125, do Deputada Antonio Carlos Andrada, visa a transferir a
MunicIpio de Piedade do Rio Grande da Comarca de Andrelândia para a
Cornarca de Barbacena, sob a alegaçao de que existem vinculos histôricos
entre ambas as localidades e de que tal transferência e uma antiga aspiraçäo
dos habitantes de Piedade do Rio Grande.

Ocorre, porern, que, nos terrnos do Anexo II do Projeto de Lei
Complementar n° 17/99, a Comarca de Barbacena já abriga urn grande
nUrnero de municipios sob sua jurisdiçao, tais coma Aifredo Vasconcelos,
AntOnio Carlos, Bias Fortes, Desterro do Melôibertioga, Ressaquinha, Santa
Barbara do TugCirio, Santana do Garambéu, Santa Rita do lbitipoca e
Senhora dos Remédios. A eventual inclusâo de mais urn municIpio na
Cornarca de Barbacena acarretaria major sobrecarga para as Juizes que
atuam na comarca, corn reflexos negativos no exercicio da atividade
judicante.

Ern razão disso, sornos pela rejeiçao da emenda.
A Emenda n° 126, apresentada pelo Deputado José Milton, incide sabre a

"caput" do art. 64 do projeto, de modo a permitir que a Juiz designada para a
funçao de direçao do foro nas comarcas do interior onde houver mais de uma
vara seja reconduzido a função nos biênios subsequentes, dando a
possibilidade ao magistrado de perrnanecer corno diretor do foro par vãrios
periodos consecutivos.

Ora, essa emenda näo se harmoniza corn o espIrito da proposicão, que
permite apenas uma recanduçaa tanto para a direção do foro quanta para as
Turrnas Recursais dos Juizados Especiais, alérn de ter conteUdo nitidarnente
antidemocrático, o que nos eva a apinar par sua rejeiçao.

A Emenda 'h° 127, do referido parlamentar, também prevé a recanduçao
dos Juizes indicadbs para as Turmas Recursais. Analogarnente, somos
levados a utilizar 'as rnesmos argurnentas paranão acatar a ernenda.

A Emenda n° 128, também do Deputado José Milton, acrscenta parégrafo
ao art. 8° do prajeto, cuja finalidade e èrquadrar na entrância especial todas
as comarcas que sediarem Turmas Recursais dos Juizadas Especiais

Essa menda e totalmente incdrnpativél corn as novas ciltérios utilizados
pelo Tribunal de Jüstica para a classificação das camarcas de ëntrãncia
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especial, que campreendem apenas as comarcas integrantes da
Circunscrição Judiciária Metropolitana de Bela Horizonte e as que sediarem
Tribunais de Alcada Regionais.

A ampliacao desses critérias atropela pararnetros técnicos adotados pela
Poder Judiciário para a aperfeiçoamento da função jurisdicional, as quais se
prendern a elementos objetivos coma populaçaa, eleitorado e nUrnero de
feitos.

Diante disso, cancluimos pela rejeiçãa da emenda.
A Ernenda n° 129, do Deputado João Leite, pretende elevar as comarcas

integrantes da Circunscrição Judiciária do Vale do Aca (Ipatinga, Coronel
Fabriciano e Timóteo) a condição de entrãncia especial.

Diga-se urna vez mais que a circunscrição judiciária e formada pela reuniãa
de comarcas contiguas e tern a objetivo de facilitar a comunicação dos atos
processuais. 0 sirnples fato de determinada cornarca pertencer a uma dada
circunscricão judiciária não é condição de modificação de entrãncia, uma vez
que diversos fatores devern ser observados. Por via de conseqUéncia, a
eventual classificaçao das comarcas componentes da Circunscrição do Vale
do Aço coma de entrância especial igualaria circunscricöes judiciárias
completamente diferentes sob a aspecto populacional, eleitoral ou de
movimento processual, a que atesta a incoerência da medida proposta na
emenda em relaçao as diretrizes consagradas no projeto.

Par isso mesmo, opinamos pela rejeição da emenda.
As Emendas n°s 130 e 131 são do Deputado Anderson Adauto. A primeira

estabelece a lotacão, em cada uma das Secretarias dos Juizados Especiais,
de seis Oficiais de Justiça, ao passo que a segunda determina a lotação, em
cada uma das Secretarias de Varas das, Comarcas de 2a Entrãncia, de 1
Escrivãa e 7 Escreventes.

Ora, a assunto que se pretende disciplinar par meio de ambas as emendas
deve ser regulada par ato prOprio do Tribunal de Justiça, segundo critérios de
conveniência, necessidade e oportunidade. Isso porque a nUmero de Juizes
ou varas nas comarcas de 2a entrãncia pode variar em funcao da demanda
jurisdicional, não sendo aconselhável determinar previamente no texto
legislativo a lotação de servidores, sob pena de comprorneter a eficiéncia da
atividade jurisdicional, que depende de adequado suporte administrativo.

Verifica-se, pois, que a matéria em questão tern caréter eminentemente
administrativo e estã encartada no juizo discricionário da autoridade judiciária
competente, a que afasta a possibilidade de sua regulacao em ato legislativo
generico e abstrato.

Em face do exposto, concluimos pela rejeição da emenda.
As Emendas n°s 132, 133 e 134, do Deputado Antonio Carlos Andrada, são

conexas e tern a objetivo de dar nova disciplina jurIdica ao Juizado da
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lnfância e da Juventude, mediante a inserção de urna seçäo especifica no
texto do projeto. Em linhas gerais, prevêem a obrigatoiedade de Vara da
lnfância e da Juventude nas comarcas cuja populaçao seja superior a 70 mu
habitantes e, no caso de Belo Horizonte, o seu desdobramento em quatro
varas regionais a firn de se atender as regioes administrativas criadas pela
Prefeitura da Capital (Juizado Central, Juizado Pampuiha-Venda Nova,
Juizado Norte-Nordeste e Juizado Barreiro), além de estabelecerem
previamente o nümero de varas civeis e infracionais de cada Juizado.
Consequenternente, suprime-se o art. 64 do projeto.

Apesar da louvävel preocupação do ilustre parlamentar corn a causa dos
rnenores, que merece Os meihores elogios, a emenda em referenda levanta
problemas de ordem técnica e de natureza constitucional. A proposta amplia
substanclalrnente o tratarnento jurIdico dado a rnatéria pelo projeto original,
vinculando a instituição dessas varas a critérios populacionais e as regioes
administrativas do Municipio de Belo Horizonte, que são formas de
desconcentracäo administrativa estranhas a organizacão e divisão judiciárias
do Estado. Ora, essas regiães administrativas forarn instituidas no âmbito do
Executivo Municipal para facilitar a prestação de serviços pUbticos, não tendo
nenhurna relação corn o projeto que ora trarnita nesta Casa Legislativa.

Assirn, o tratarnento normativo que se pretende dar ao Juizado da Infãncia
e da Juventude nao se coaduna corn o espirito da proposição.

Por outro lado, ao estabelecerem aprioristicamente que os Juizados
Regionais serão dotados de varas civeis e infracionais, as emendas
interferem na cornpetência discricionária da autoridade judiciária para, em
função do caso concreto e da necessidade da demanda, optar pela vara a ser
instalada, se civel ou infracional, conforme o caso. Alérn disso, implicarn
aumento da despesa prevista, contrariando regra constitucional.

Diante disso, somos conduzidos a rejeitar tais emendas.
A Ernenda n° 135, do Deputado Olinto Godinho, determina a criação de

rnais urna vara na Comarca de Guanhães, atualmente classificada na
entrãnciá interrnediária e corn jurisdicão sobre Os Municipios de Guanhães,
BraUnas, Dores de Guanhães e Senhora do Porto.

Ao ensejo, cumpre-nos salientar que o Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, conternpla o disposto
na referidà ernenda, ficando esta prejudicada.

A Emenda n° 136, do Deputado AntOnioCarlos Andrada, acrescenta as
DipsiçOs Gerais do prbjeto dispositivb estabelecendoque 'no conjunto
arquitetonico dos foruns sera obrigatoria a nclusão de dependencias
exclusivas da Defensoria Pubica em condiçoes adequadas ao exercicio das
funçoes da instituição assegurando-se aesta vista previa dos projetos de
construção e reforma dos prédios". 	 .	 •.
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Na verdade, a Defensoria PUblica, que integra a estrutura adrninistrativa

da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Hurnanos, e uma instituição da
major importancia no Estado democrático de direito, cujas atribuiçOes básicas
estão consagradas no texto constitucional. Alias, o art. 129 da Carta mineira
determina ser ela "instituicão essencial a função jurisdicional do Estado, a
que incumbe a orientaçao juridica, a representação judicial e a defesa
gratuitas, em todos Os graus, dos necessitados".

Ora, exatamente em virtude da importancia dessa instituicao, todas as
comarcas deveriam dispor de defensores püblicos para promoverem a defesa
dos mais necessitados e ampliarem o acesso a justica, como já determina a
legislaçao estadual. Se tanto o Ministério PUblico quanto a Defensoria PUblica
são instituiçaes fundamentals ao exercicio da função jurisdicional, näo é justo
que apenas os Promotores de Justiça disponham de condicoes adequadas
ao exercicio de suas atividades em detrimento dos Defensores Püblicos,
razão pela qual julgamos conveniente e oportuna a aprovação dessa
emenda.

A Emenda n° 137, do Deputado Amilcar Martins, tern por escopo aumentar,
de trés para quatro, o nUmero de JuIzes da Comarca de São Sebastião do
Paralso, que, consoante a Iegislação em vigor, classifica-se na entrãncia final
onde atuam dois magistrados.

Somos contrãrios a aprovação da ernenda, por entendermos que o nümero
de Juizes destinado a referida comarca pelo projeto já atende
satisfatoriamente as necessidades da demanda jurisdicional, sobretudo
quando comparada com outras comarcas cujo movimento processual é
semelhante e estão sendo contempladas corn o mesmo nümero de
magistrados, tais como Almenara, Diamantina e Nova Lima.

As Emendas n°s 138 e 139 são de autoria da Deputada Elaine Matozinhos
e objetivarn incluir na Comarca de Bonfinópolis de Minas os Municipios de
Riachinho e Brasiléndia de Minas, respectivamente.

Ao ensejo, resta-nos esclarecer que emendas de conteUdo idéntico já
foram objeto de deliberaçao nas Comissães de Constituição e Justiça e de
Administração Püblica, em que prevaleceu o entendimento da rião-inclusão
desses municipios na Comarca de Bonfinôpolis de Minas, o que foi acatado
no Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Fiscalizacão Financeira e
Orcamentaria. Assim, essas emendas estão prejudicadas nos termos do art.
284, V, do Regimento Interno.

A Emenda n° 140, de autoria do Deputado Antonio Carlos Andrada, visa a
retirar . atribuiçoes da ,. Corte Superior, que e constitulda dos 25
Desembargadores mais antigos do Tribunal de Justiça, e inseri-las na
competencia do Tribunal Pleno, que se compOe da totalidade dos membros
dareferida Corte.
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No que diz respeito as atribuiçOes de eleger Desembargadores e Juizes

de Direito para o Tribunal Regional Eleitoral; elabora lista triplice para
norneação de Juiz do TRE, da classe de juristas; efetuar a indicaçao de
magistrados para promoçao par antigUidade e merecirnento, nos termos da
Constituiçao; e indicar, em lista triplice, advbgados ou membros do Ministério
Publico para preenchimento do quirito constitucional, a proposta tern
conteüdo idéntico ao da Emenda n° 95, aprovada pela Comissão de
Adrninistraçao Püblica e posteriormente mantida no Substitutivo n° 1, da
Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria.

Em relação a competência para indicar Juizes de Direito candidatos a
remocao, movimentar magistrado de urna para outra vara da mesma
comarca, autorizar a permuta solicitada por Juizes e indicar candidatos a
promoção ou a nomeação ao cargo de Juiz Civil do Tribunal de Justica
Militar, somos contrârios a transferéncia dessas atribuiçOes para a Tribunal
Pleno, por entender que elas são mais compatIveis corn as peculiaridades da
Corte Superior. Ademais, deve-se ter a necessáriacautela para não esvaziar
completamente o feixe de atribuiçoes desse Orgao a ponto de inverter a
posição de ambos Os ôrgaos colegiados dentro da estrutura do Tribunal de
Justiça.

Por essas razöes, opinamos pela rejeição da emenda.
A Emenda n° 141, da Deputada Elaine Matozinhos, dã nova redaçao ao

paragrafo ünico do art. 104 do projeto, estabelecendo que, para fins de
disponibilidade compulsôria, serã computado o tempo de serviço prestado. A
redação original determina que essa contagem de tempo seja feita apenas na
atividade pUblica.

Ocorre, porem, que a citado parágrafo ünico foi suprimido do texto da
proposiçao por meio da Ernenda n° 69, apresentada pela Comissão de
Administração PUblica, sendo posteriormente mantida no Substitutivo n° 1, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, ficando a emenda
prejudicada.

k Emenda n° 142, do Depüta10 Ahtônio Carlos And rada, altera a redação
do § 3° do art. 85 do projeto, determinando que 'a Juiz designado para
membro titular ou suplente da TurmaRecursal ficarã corn direito a dois dias
dé compensaçäo, na forma do art. 129, § 30, para cada més de exercicio na
funçao'.

Anteriormente, rejeitamos a Emenda n° 105, do mesmo parlarnentar, que
estabeleôiaritério de compensacão pàra a Juiz designadopara a direção de
foro'e, pelas mesmas razöes e 01 urna simples questão de coeréncia, agora
opinamos tambern pela rejeição da Emenda n° 142

A Emènda n° 143, de autoria da Deputada Maria Olivia, pretende criar mais
uma vara na Comarca de Caxambu, hipotese em que esta ficaria ciassificada
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na 2a enträncia, conforme as novas critérios adotados pelo Tribunal de
Justiça. No entanto, esse objetivo jé está atendido pelo Substitutivo n° i,
ficando a emenda prejudicada nos termos regimentais.

A Emendas n°s 144 e 145, da Deputada Elbe Brandão, preveem a criação
de mais urna vara nas Cornarcas de São João da Ponte, atualmente
classificada na entrãncia inicial, e Guaxupé, hoje classificada na entrãncia
intermediária.

Diante do elevado nümero de processos que tramitam nessas comarcas,
torna-se uma necessidade aurnentar a nümero de varas a fim de melhor
atender aos interesses dos jurisdicionados, razão pela qual concluimos pela
aprovaçãa de ambas as emendas.

A Emenda n° 146 foi apresentada pela Deputado Olinto Godinho e consiste
em inserir dispasitiva nas disposiçoes gerais do projeta, a fim de assegurar a
Carte Superior do Tribunal de Justiça a prerragativa para dar denominaçao
aos fôruns e a autros proprios do Estado utilizados pelo Poder Judiciãrio,
observados as critérios estabelecidos na Lei n° 13.408, de 1999. Esta, que
cantém regras básicas sobre a matéria, determina explicitamente que a
denominação de estabelecimento, instituicãa au prôprio publica do Estada
deve ser feita par meio de lei, além de estabelecer algumas restriçoes de
observãncia obrigatOria, entre as quais se destacam a exigencia de a escolha
recair em name de pessoa felecida que se tenha destacado em razãa dos
serviços prestados a comunidade e a vedacao de existir, no mesmo
municipia, mais de um prOpria pUblica estadual corn idêntica denominacão.

Ao enseja, gostariamas de enfatizar que as leis que dão denaminacão a
estabelecimentos ou próprios pUblicos, assim coma as que declaram a
utilidade ou a necessidade püblica, para fins de desapropriação, são leis
apenas em sentida formal, não a senda em sentido material, pais não estão
presentes as atributas da generalidade e da abstraçao. Assim, leis dessa
natureza, ainda que passem pela crivo de apreciacãa do Poder Legislativo e
posterior sancãa do Chefe do Poder Executivo, tern conteUdo de ata
administrativo. São, portanto, leis de efeito concreto. A esse respeita,
vejamas a magisteria do eminente jurista Seabra Fagundes: "No sentido
formal ou arganico, a lei e a ato do orgãa investida, constitucionalmente, na
funçao legislativa. Todo ato emanado das entidades as quais a Constituição
atribua função legislativa, se praticado no usa da competéncia
constitucionalmente autargada, e lei do ponta de vista formal. Tern a forma de
lei. Paderá acontecer que, ao mesmo tempo, apresente a substãncia do ato
legislativo, coma se contiver uma regra geral e impessaal de conduta,
imperativamente imposta para o ordenamento da vida coletiva. Neste caso
será também lei no sentido material. Se, entretanto, versar sabre objeto
individual e concreto (coma, por exempla, as leis pelas quais a Orgão
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legislativo reconhece de utilidade püblica certas associacOes), ja nao terã
a substãncia do ato leg islativo. Serã lei tão-somente na forma. E freqUente
não coincidir a existéncia no texto legal dos caracteres materials e formais da
el." ('0 controle dos abs administrativos pelo Poder Judiciário". 6 ed. São
Paulo: Saraiva, 1984, pág. 18-20).

Essa breve explanaçao sobre os aspectos formal e material da lei tern o
sentido de dernonstrar ser mais razoável e coerente dar denominaçao a
prôprios pUblicos por meio de ato administrativo que pela via legislativa,
embora esta tese não tenha sido consagrada pelo legislador ordinärio
estadual. Mesmo assim, entendernos que urna exceção a esta regra geral
pode ser instituida no ãrnbito do Poder Judiciário, de modo a assegurar ao
Tribunal de Justiça, por ato prOprio, a faculdade de dar denominaçao a
próprios pUblicos vinculados a suas atividades. Essa exceção justifica-se em
vista do caráter individual e concreto do ato de denominação, que é a
substãncia do ato administrativo.

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Ernenda n° 146.
A Emenda n° 147, do Deputado Hely TarqUlnio, estabelece que deverão

atuar, nas Comarcas de Conselheiro Lafaiete e Patos de Minas, sete Juizes
de Direito, sendo dais do Juizado Especial. Em relaçao a Comarca de
Conselheiro Lafaiete, a proposta do ilustre parlamentar ja esté atendida pelo
Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçarnentária.

No que tenge a Comarca de Patos de Minas, atualmente classificada na
entrância final corn jurisdiçao sobre as Municipios de Patos de Minas (sede) e
Lagoa Formosa, o Projeto de Lei Complementar n° 17/99 está aumentando
consideravelrnente a nUrnero de magistrados para atuar na comarca,
passando de trés para seis, sendo urn do Juizado Especial, além de
classificã-la na 2a entrãncia. Assim, parece-nos que este quantitativo atende
satisfatoriamente a demanda jurisdicional, razão pela qual conclulmos pela
rejeiçao da emenda.

A Ernenda n° 148, do Deputado Ivo José, cujo conteUdo é sernelhante ao
da Errlendan0 129, do Deputado João Leite, pretende elevar a condicão de
entrânda especial as comarcas integrantes da Circunscricao Judiciária do
Vale do Aco(lpatinga, Coronel Fabriciano e Tirnôteo).

Pelas riiesrrias razöes aduzidas anteriormente e por uma questao de
coerênciá, sornos conduzidos a rejeitar tambérn a Emenda n° 148.

AEmenda n° 149, da Deputáda Maria Olivia, visa a criar a Comarca de
Santa Margarida qie, dè àcórdo corn a legislacao emiigor, encontra-se
vincUlada a Cornarca de Abre Campo. Entretanto, a pretensãa da ilustre
parlamentar nao atende aos novas requisitos basicos previstos no projeta a
saber população minima de 18 rnil habitantes na comarca numero de
eleitores superior a 13 rnil.e noviréntof&esèãival depelo frienos, 400

527
feitos judiciais, conforme estabelecer resolucão da Corte Superior do
Tribunal de Justiça.

Em razão disso, opinarnos pela rejeição da emenda.
A Ernenda n° 150, da Deputada Maria Olivia, objetiva criar rnais urna vara

na Comarca de Arcos, que passaria a classificar-se na 2a entrãncia, segundo
os novas parãrnetras adotados no projeto.

Atualmente, a comarca em questão enquadra-se na entrãncia interrnediária
e compreende também a Municlpio de Pains, que, nesse particular, está
sendo mantido no projeto original. Entretanto, deve-se enfatizar que um.dos
pontos inovadores da praposição reside na supressãa de urn degrau na
carreira dos magistrados, cujas comarcas estãa sendo classificadas coma de
i a entrãncia, 2a entrãncia e entrãncia especial, diferenternente da
classificacao atual, que carnpreende quatro niveis (entrãncia inicial,
intermediária, final e especial).

Ora, coma canseqUéncia natural da nova classificacão adotada pelo
Tribunal de Justiça, algurnas comarcas atualrnente enquadradas na entrância
interrnediária estariam senda pramovidas a condição de 2a entrãncia, ao
passo que outras seriam encartadas na 1a entrãncia, conforme critérios
técnicos e objetivos adotados pela referida Corte, principalmente quanto ao
nUmero de feitos.

Entendemos que esses parametros utilizados pelo autor do projeta, que
melhor conhece a estrutura e a realidade do Judiciário, devem ser
respeitados par esta Casa Legislativa, motivo pela qual deixamos de acatar a
emenda.

A Emenda n° 151, do Deputada Eduardo Brandão, tern par escopo suprimir
as § 70 e 8° do art. 176 do projeta, as quals foram incluidos par meio da
Emenda n° 50, da Comissão de Adrninistraçao PUblica, e mantidos no
Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
par sugestao da Associação dos Magistradas - AMAGIS. 0 § 70 determina
que "a promoção para entrãncia especial será para a cargo de Juiz de Direito
Auxiliar, e a pravimenta da titularidade das varas nessa entrãncia serã
efetivado mediante remação, obedecido a critério da antiguidade, permitindo-
se a acesso a titularidade de vara pelos Juizes de 2a entrãncia, em caso de
não haver provirnenta par remaçãa". Já a § 8° estende este procedimenta
para as Juizados Especiais, inclusive no tocante a exigéncia de edital.

A nosso ver, as parágrafos introduzidos no texta da prapasiçãa suprem
uma lacuna na disciplina da matéria, aperfeiçaando-a; conseqUenternente,
somos pela rejeicão da Emenda n° 151, que objetiva retire-los do texto.

A Emenda n° 152, do Deputada Pastor George, destina-se a criar mais uma
vara na Comarca de Nova Lima, aurnentando a nUmero de juizes de trés
para quatra, corn a argurnenta de elevado movimento processual na referida

I
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cornarca, que abrange Os Municipios de Raposos e Rio Acima, a qual
está.atualmente classificada como de entrância final.

Na verdade, a Comarca de Nova Lima possui urn intenso movimento
forense, de maneira que o acréscimo de urn magistrado para atuar naquela
localidade trará resultados positivos no tocante ao aperfeiçoamento da
atividade judicante, pals, alérn de atenuar a morosidade da justiça na
comarca, servirá de estimulo para o ingresso nas vias judiciais. Em razão
disso, sornos pela aprovação da Ernenda n° 152.

A Emenda n° 153, do Deputado Bilac Pinto, tern por escopo estabelecer
criteria para a criação de serviços riotariais e de registro nas comarcas de
entréncia especial, a proporção de urn serviço para cada grupo de 200 mil
eleitores.

Ora, o projeto encaminhado a esta Casa pela mais alta Corte de Justiça do
Estado não contém disposição referente a critérios para a criação de
cartôrios nas comarcas, que constitui assunto totalmente estranho ao objeto
da proposição. Nesse particular, a proposta contraria a disposto no art. 228, I,
do Regimento Interno, que veda a recebirnento de emenda que extrapola a
assunto versado na propasiçãa principal.

o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar representação de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da RepUblica,
questionando dispositivos da lei de organizacão e divisäo judiciãrias do
Estaao do Maranhão (RP 1043/MA) introduzidos por emenda parlarnentar,
assim se pronunciou:

"Lel de Organizacao Judiciãria. Poder de Emenda da Assembléla
Legislativa

o poder de emenda do Legislativa no que concerne a proposta do Tribunal
de Justiça sabre alteraçaa da organizacao e divisão judiciárias está
subordinado a que a emenda näo seja estranha ao objeto da proposta e que
não determine aumento de despesa".

o acôrdão em questão foi publicado no "Diário da Justiça" de 7/8/81 tendo
sido relator o Ministro Cunha Peixoto. Existem vérias outras decisOes do STE
enfatizando a necessidade de haver carrelaçaa ou pertinéncia entre a
emenda parlamentar (propasicao acessôria) e o projeto principal, coma já foi
destaàado alhures.

Além disso, já existe lei ordinária especifica (Lel n° 12.920, de 1998) que
regula à criaçäo de servicos notariais e de registro, segundo critérios
poulacionais, socioecbnOrnicos e estatisticos, não sendö coerente inserir
dispositivo dessé tear na leide organizaçao e divisãajudiciárias.

Sornos, oitanto, pela rejeição da erhenda.
A Emenda n° 154, do Deiütadb Erñiáho Batista, acrescenta artigo ao

projeto para tornr obrigatoria, durante a réalizTaçãö dás audiênëias, a
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utilizacaa de beca pelos magistrados, representantes do Ministério
PUblico, advogados e serventuãrios.

No nosso entendimento, a proposta do nobre Deputado consagra a
excesso de formalidade quanto ao moda de proceder de determinadas
autoridades por ocasião das audiências, exigindo a uso da veste talar, que
consiste numa tUnica preta apertada corn cinto. Julgamos mais conveniente
deixar a cargo da própria autoridade judicial a prerrogativa de determinar a
utilizaçao da beca, em razäo das peculiaridades de cada audiência, vista que
ela se prende mais a hébitos tradicionais e histôricos (sua instituição remonta
aa reinado de Filipe ID, em Portugal) que a uma necessidade propriamente
dita.

Sendo assirn, opinamas pela rejeição da emenda.
A Ernenda n° 155, dos membros da Bancada do PT, introduz dispositivo no

projeta corn a objetivo de garantir as entidades sindicais representativas dos
servidores do Poder Judiciãrio a direito de participar, junta aos orgãos do
Tribunal de Justiça, da discussãa e votação de assuntos referentes ao
interesse individual e coletivo dos servidares.

Embora a vigente Constituiçao da Republica, no art. 8°, lii, assegure ao
sindicato a prerragativa de defender as direitos e interesses coletivos e
individuals da categaria, inclusive nas questoes judiciais ou administrativas,
isso não significa que a entidade sindical deverá participar, necessariamente,
de tadas as reuniOes realizadas petos Orgaos do Poder Judiciária envolvendo
interesse dos servidares. A defesa efetiva da categoria não pressupoe
participaçaa ampla e irrestrita da organizaçãa sindical, principalmente par não
dispor de pader decisôrio em matéria dessa natureza.

A emenda, caso seja aprovada, poderia trazer sérias camplicaçaes de
ordem pratica no relacianarnenta entre as rnembros do Tribunal de Justica e
as servidores do Poder Judiciãrio, além de praporcionar tratamento idéntico
entre agentes pUblicas de categarias distintas. Par esses rnotivos, somos
pela rejeiçäo da ernenda.

A Emenda n o 156, dos membras da Bancada do PT, pretende modificar a
redaçao do art. 341 do Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentaria, de forma a ampliar a vedaçaa de preenchimento
de cargos em camissãa par cOnjuges, parentes em linha reta au calateral,
consaguineas ou afins, ate a terceira grau, do Juiz em exercicia na comarca.

Nãa abstante a caráter altamente moralizadar da prapasta em referenda,
que se harmaniza perfeitamente corn a prindipia da moralidade
administrativa, insculpido no "caput" do art. 37 da Constituiçao Federal e no
"caput" do art. 13 da Carta mineira, entendemos ser inoportuna a sua
inserção no texta do substitutiva, principalmente em razäo da refarma do
Judiciãria, que Se encantra em tramitação no Congressa Nacional, par meio



530
da Proposta de Emenda a Constituicão Federal n° 96-C/92.

Diante disso, opinamos pela rejeicão da emenda.
A Emenda n° 157 é do Deputado Paulo Piau e consiste em incluir a

Comarca de São Sebastião do Paraiso na letra "rn' do inciso II do art. 10 do
Substitutivo n° 1, da Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, a
qual passaria a ter cinco Juizes de Direito, sendo urn do Juizado Especial.

De acordo corn a legislação em vigor, atuam, na comarca em referência,
dois magistrados titulares de vara, estando ela classificada como de
entrãncia final. 0 projeto encaminhado pelo Tribunal de Justica prevé trés
juizes para São Sebastião do Paralso, dos quais urn se destina ao Juizado
Especial, passando a comarca a ser enquadrada na 2a entrãncia.

Verifica-se, pois, que a proposicão jã eleva o nümero de Juizes da citada
comarca de rnaneira adequada ao atendimento da demanda jurisdicional,
segundo dados estatisticos referentes ao movimento forense, razão pela qual
consideramos desnecessâria e inoportuna a ampliaçao desse quantitativo, o
que nos eva a concluir pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 158, do Deputado Bené Guedés, tern por finalidade retirar da
Comarca de Muriaé o Municipio de Laranjal para enquadra-lo na Comarca de
Leopoldina.

A atual vinculação de Laranjal a Comarca de Muriaé foi estabelecida pela
Resolução n° 282/95, da Corte Superior do Tribunal de Justica, motivada pelo
veto do Governador do Estado ao item 158 do Anexo II da Lel Complementar
n° 38, de 1995, que deixou o citado municipio sern vinculo a outra cornarca, e
pelo parecer da Comissão de Organizaçao e Divisão Judiciárias, no Processo
n° 28.

Não obstante a intencão do Presidente do Tribunal de Justiça de manter o
referido municipio sob a jurisdição de Muriaé, afigura-se-nos mais razoãvel
vinculá-lo a Comarca de Leopoldina, tendo em vista atender a uma antiga
aspiração dos habitantes do MunicIpio de Laranjal, razão pela qual opinamos
pela aprovacão da Emenda n° 158.

A Subemenda n o 1 Emenda n° 83, da Comissão de Administracao
PUblica, de autoria do Deputado Paulo Piau, prevé 16 Juizes de Direito para
atuar na Comarca de Governador Valadares, sendo 3 do Juizado Especial.

A proposta está parciálmènte atendida no Substitutivo n° 1, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentaria queja preve 16 magistrados para
atuar na citada comarca conforme se depreende da leitura do art 10 II e
Em relaãoao acréscirno de urn Juiz de Direito para àtuar no Juizado
Especial somos contrarios a essa medida por entender que o atual numero
previsto na proposição original e compativel corn as necessidades da
demanda

Diante disso, opinamos pela rejeicao dareferida subeftiéna.
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Finalmente, julgarnos oportuno proceder a alteraçOes mais amplas no

Projeto de Lei Complementar n° 17/99, a fim de rnelhor adapta-lo as
conveniências do Poder Judiciário e aos interesses dos jurisdicionados, o que
nos leva a apresentar, na conclusão desta peça opinativa, o Substitutivo n° 2.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 115,

116, 121, 123, 136, 144, 145, 146, 152 e 158, pela rejeição das Emendas n°s
101 a 114, 117, 118, 120, 122 a 134, 137, 140, 142, 147 a 151, 153 a 157 e
da Subernenda n° 1 a Emenda n° 83, da Comissão de Administraçao PUblica,
ficando prejudicadas as Emendas n°s 119, 135, 138, 139, 141 e 143,
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lel Complementar n° 17/99, e pela
apresentaçao do Substitutivo n° 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 2
Contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Livro I
Das Circunscriçoes e dos Orgaos de Jurisdicão

TItulo I
Das Circunscriçoes S

Art. 1° - 0 territOrio do Estado, para a administração da justica, dividir-se-ã
em circunscriçOes, comarcas, distritos e subdistritos.

Art. 2° - A circunscricão judiciãria serã constituida da reunião de comarcas
contiguas, uma das quals serã sua sede.

Art. 3° - A comarca constituir-se-á de urn ou mais municipios, em area
continua, sempre que possivel, e terá P01 sede a do municipio que he der o
nome.

§ 10 - As comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos
judiciários.

§ 2° - A relação das comarcas e dos municipios que as integram é a
constante no Anexo II desta lei.

Art. 4° - 0 distrito e o subdistrito judiciãrios serão constituldos de urn ou
mais distritos ou subdistritos administrativos, assim criados em lei.

Art. 5° - São requisitos para a criaçao e a instalacao de comarcas:
- para a criação:

a) populaçao minima de dezoito mil habitantes na comarca;
b) casas de dominio do Estado para moradia do Juiz de Direito e do

Promotor de Justiça, dotadas de condiçOes normais de habitabilidade;
c) nUmero de eleitores superior a treze mil na comarca;
d) movimento forense anual, nos municipios que compöem a comarca, de,

no minimo, quatrocentos feitos judiciais, conforme estabelecer resoluçao da
Corte Superior;
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- para a instalaçao:

a) edificios püblicos de dominio do Estado corn capacidade e condiçOes
para a instalaçao de forum, delegacia de policia, cadeia publica e quartel do
destacamento policial;

b) concurso pOblico, devidamente homologado, para provimento dos cargos
que comporao a Secretaria do Juizo.

Paragrafo Unico - A comprovaçao dos requisitos far-se-a, conforme o caso,
por meio de certidöes expedidas pelas repartiçOes pUblicas competentes ou
por inspeçao, "in loco", do Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 6° - Entregue a documentaçao prevista no artigo anterior, o
Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção 'in loco" e apresentaré relatôrio
circunstanciado, dirigido a Comissäo de Organizaçao e Divisão Judiciárias,
opinando sobre a criaçâo ou a instalaçäo da cornarca.

§ 1° - Se a Corte Superior decidir pela criaçao da comarca, elaborará
projeto de lei cornplementar, encaminhando-o a Assembléia Legislativa; se
decidir pela instalaçao, expedirá resolução, determinando-a.

§ 2° - Publicada a resolução, o Presidente do Tribunal de Justiça designara
data para a audiência solene de instalaçao, que serã presidida por ele ou por
Desembargador especialmente designado.

§ 3° - Da audiência ,lavrar-se-ã ata, em Iivro proprio, extraindo-se cOpias
autenticadas para remessa ao Tribunal de Justica, ao Tribunal de Alçada, a
Corregedoria-Geral de Justica, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador
do Estado e a Assembléia Legislativa, destinando-se o referido livro a
lavratura de termos de exercicio de magistrados da comarca.

§ 4° - Instalada a Comarca e especificados seus respectivos distritos
judiciários, ficarão automaticamente criados Os serviços notariais e de
registro respectivos, fazendo-se a delegaçao desses nos termos do art. 277
da Constituiçao do Estado e das normas legais e regulamentares aplicáveis a
maté na.

§ 5°- Haverá, no distrito sede da comarca instalada, serviços notariais e de
registros, aludido no § 4° deste artigo, no seguinte nümero:

urn Serviço Notarial;
urn Servico de Registro de ImOveis;
urn Serviço de Registro das Pessoas Naturais, lnterdiçOes e Tutelas;
urn Serviço de Protestos de Titulos;
urn Seriço de Titulos e Docurnentos e das Pessoas Juridicas.
Art. 7° - A Cörte Superior poderá suspender as atividads jurisdicionais da

cornarca que, por três anos consecutivos, segundo verificação dos
assentamentos da Corregedoria-Geral de Justica, deixar de atender aos
reuisitos minimos ue justificàrarn a sua criação, anexando-se seu territOrio
a comarca de sua origem.
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Parágrafo ünico - A suspensão vigorará ate que volte a cornarca a

atender aos requisitos nurnéricos de funcionarnento.
Art. 8° - As comarcas se classificam corno:

- de entrância especial aquetas corn rnais de duzentos e cinqUenta mit
habitantes;

II - de segunda entrãncia aquelas corn menos de duzentos e cinqUenta mu
habitantes e duas ou mais varas;

Ill - de primeira entrância aquelas corn urn so Juiz.
§ 1° - Para efeito de comunicaçao dos atos processuais, duas ou mais

comarcas distarites ate 100Km da sede e cujas vias de cornunicação estejam
em born estado poderao, mediante lei, constituir uma circunscrição judiciária
ou cornarca integrada, da entrãncia da mesrna sede.

§ 2° - A Circunscriçao Judiciária Metropolitana será constituida das
Comarcas de Belo Horizonte, Contagern, Betim e Santa Luzia, classificadas
como de entrãncia especial, corn sede na prirneira.

§ 3° - A Circunscriçao Judiciãria do Vale do Aço é constituida das
Comarcas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e TimOteo, classificadas como de
segunda entrância, corn sede na prirneira.

TItulo II
Dos (3rgaos de Jurisdicao

Art. 9° - 0 Poder Judiciãrio será exercido pelos seguintes Orgaos:
- Tribunal de Justiça;

II - Tribunais de Atçada;
Ill - Tribunal e Conseihos de Justiça Militar;
IV - Tribunais do JUri;
V - Juizes de Direito;
VI - Juizados Especiais Civeis e Crirninais;
VII - Turrnas Recursais dos Juizados Especiais Civeis e Criminais.
§ 1° - Todos os julgarnentos dos Orgaos do Poder Judicário serão pUblicos,

sendo fundarnentadas todas as suas decisOes, sob pena de nulidade,
podendo a lei, se o interesse püblico o exigir, limitar a presença, em
determinados atos, as proprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes.

§ 2° - As decisOes adrninistrativas dos Tribunais serão motivadas, sendo as
disciplinares tornadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do
respectivo Orgao especial.

§ 3° - Ressalvado o disposto no art. 10 desta Iei, em cada comarca haverá
urn Juiz de Direito, Tribunal do Jun e outros Orgaos que a Iei instituir.

§ 4° - A Corte Superior determinaré a instataçao, na Capital e no interior do
Estado, dos Orgãos jurisdicionais instituidos por el.

Art. 10 - Senvirão no territOrio do Estado:
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- nas circunscriçOes judiciárias:

a) na Circunscricão Judiciária Metropolitana, em Belo Horizonte, cento e
dez Juizes de Direito titulares de varas, quarenta dos Juizados Especiais
Civeis e Crimiriais, trinta e cinco Juizes de Direito Auxiliares, corn funcao de
substituiçao e cooperacão, e seis Juizes-Corregedores; em Betim, doze
Juizes de Direito, sendo trés do Juizado Especial; em Contagem, trinta
Juizes de Direito, sendo quatro do Juizado Especial; e em Santa Luzia, cinco
Juizes de Direito, sendo urn do Juizado Especial, e;

b) na Circunscricão Judiciária do Vale do Aço, em Coronel Fabriciano,
cinco Juizes de Direito, sendo urn do Juizado Especial; em Ipatinga, dez
Juizes de Direito, sendo dois do Juizado Especial; e em TimOteo, quatro
JuIzes de Direito, sendo urn do Juizado Especial.

II - nas Comarcas:
a) de Uberlãndia, vinte e oito Juizes de Direito, sendo quatro do Juizado

Especial;
b) de Juiz de Fora, vinte e sete Juizes de Direito, sendo quatro do Juizado

Especial;
c) de Uberaba, vinte Juizes de Direito, sendo seis do Juizado Especial;
d) de Montes claros, dezoito Juizes de Direito, sendo dois do Juizado

Especial;
e) de Governador Valadares, dezesseis Juizes de Direito, sendo dois do

Juizado Especial;
f) de Araguari, onze Juizes de Direito, sendo trés do Juizado Especial;
g) de Divinópolis, Pouso Alegre e Sete Lagoas, dez Juizes de Direito,

sendo trés do Juizado Especial;
h) de Ribeirão das Neves e Teôfilo OtOni, nove Juizes de Direito, sendo

dois do Juizado Especial;
I) de Barbaôena, Poços de Caldas e Varginha, olto Juizes de Direito, sendo

dois do Jüizado Especial;
j) deCdnselhéiro LafaletA e Pássos, sete Juizes de Direito, sendo dois do

Juizado Ei5ecial;
I) de Cataguases, ltuiutaba, Muriaé, Patos de Minas e São João del-Rey,

seis JuIzes de Direito, sendo urn do Juizado Especial;
r) de Alfénas, Araxá, Formiga, tajubá ltàüna, Párã de Minas, Patrocinio,

Pedro'Léopoldo e Trés Coraçoes, cirico Juizes de Direito, sendo urn do
Juizado Especial;

n) de Carnp6 Belo, Caratinga, Curvelo, Itabira, Lãvras, Leopoldina,
Manhuau, Nanqie, Nova Lirñá, Ouro Preto, Paracatu, Pirapora, Ponte
N6va, TiFnôted Ubã, Unal, Vespasiàno eViçôsa, quatro Juizes de Direito,
sendo urn do Juizado Especial;

o) de Além Paraiba, Alrnenara, BÔcaiüvá, C Cränola, Diahiantina, Frutal,
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Guaxupé, Ibirité, JanaUba, Januária, João Monlevade, Mantena, Oliveira,
Santa Rita do Sapucal, Santos Dumont, São Lourenço, São Sebastião do
Paraiso e Visconde do Rio Branco, trés JuIzes de Direito, sendo urn do
Juizado Especial.

p) de Andradas, Araçuai, Baependi, Boa Esperança, Born Despacho,
Brasilia de Minas, Brurnadinho, Caeté, Cambui, Cãssia, Caxambu,
Congonhas, Conselheiro Pena, Gunhães, Inhapirn, Itabirito, Itambacuri,
Itapecerica, Iturama, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Machado,
Manga, Manhurnirim, Mariana, Mateus Leme, Matozinhos, Monte Carmelo,
Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino, Paraisópolis, Pedra Azul, Pitangui,
Piurnhi, Porteirinha, Sabarã, Sacramento, São Francisco, São Gonçalo do
Sapucai, São João da Ponte, São João Nepomuceno, Trés Pontas e Várzea
da Palrna, dois Juizes de Direito.

§ 1° - A Cone Superior, mediante resolução, fixarã a distribuição de
competéncia das varas previstas neste artigo.

§ 2° - As varas de mesma competéncia são numeradas ordinalmente.
§ 3° - Nas comarcas onde houver penitenciária, urna das varas será

destinada a execução criminal, podendo seu titular ter, ainda, competéncia
para outros feitos, conforme for estabelecido em resolução da Corte Superior.

§ 4° - As varas e as comarcas criadas por esta lel terão sua instalaçao
determinada em resolucão da Corte Superior, de acordo corn a necessidade
da prestaçao jurisdicional e apôs verificadas as condicoes de funcionamento
e a disponibilidade de recursos.

§ 5° - Os Juizes de Direito Substitutos, em nUmero de duzentos e dez,
sendo sessenta destinados aos Juizados Especiais, terão sede na Comarca
de Belo Horizonte.

§ 6° - A Corte Superior podera, mediante resoluçao, determinar a
redistribuição dos feitos em curso nas comarcas, obedecidas as normas
processuais.

§ 7° - Em comarca corn mais de duzentos mil habitantes, resolucao da
Corte Superior poderá estabelecer a localização de varas regionais, corn area
deli mitada.

§ 8° - A Comarca de Belo Horizonte terã quatro varas no Distrito do Barreiro
e 4 (quatro) no Distrito de Venda Nova.

Livro II
Dos Tribunals e dos Juizes Comuns

Titulo I
Do Tribunal de Justiça

Capitulo I
Da Constituiçao

Art. 11 - 0 Tribunal de Justiça, ôrgão suprerno do Poder Judiciário do



0

0

536
Estado, corn sede na Capital e jurisdição em todo o territôrio do Estado,
compor-se-á de sessenta Desembargadores, dos quais urn será o
Presidente, trés, os Vice-Presidentes e urn, o Corregedor-Geral de Justiça.

Paragrafo ünico - urn quinto dos lugares do Tribunal será preenchido por
advogados e membros do Ministério Püblico, de conformidade corn a
Constituicão Federal.

Art. 12 - 0 acesso ao cargo de Desernbargador dar-se-á mediante
prornocao por antiguidade e rnerecimento, alternadamente, apurados em
Tribunal de Alçada.

§ 1° - As promoçOes serão feitas segundo as classes de magistrado de
carreira, de advogado e de mernbro do Ministério PUblico.

§ 2° - Na composiçao do Tribunal de Justiça será respeitada a
representacao do quinto constitucional, alternando-se, sucessivarnente, a
superioridade numérica dos Desembargadores provindos do Ministério
PUblico e da classe dos advogados, quando for impar o nUmero de lugares
desbnados ao quinto constitucional.

Capitulo II
Da Direção

Art. 13 - São cargos de direcao o de Presidente, os de 1° e 2°-Vice-
Presidentes e o de Corregedor-Geral de Justiça.

§ 1° - 0 Presidente, o 1°-Vice-Presidente e o 2°-Vice-Presidente e o
Corregedor-Geral de Justica terão mandato de dois anos, proibida a
reeleição, e serão eleitos entre Os Desembargadores mais antigos do
Tribunal, por maioria de seus membros.

§ 2° - E obrigatOria a aceitaçao do cargo, salvo recusa rnanifestada antes
da eleição.

§ 3° - Não poderá concorrer aos cargos de Presidente, 1°-Vice-Presidente e
2°- Vice-Presidente e Corregedor-Geral de Justiça e membro do Tribunal
Regional Eleitoral o Desembargador que não estiver corn o serviço em dia; se
votado, o voto serã considerado nub.

§ 4° - 0 Desembargador que tiver exercido cargo de direçao P01 quatro
anos não figurara entre os elegiveis ate que se esgotern todos os nomes na
ordem de antigUidade.

§ 5° - Havendo renüncia de cargo ou assunção não eventual de outro de
direção no curso do mandato, considerar-se-ão, para todos Os efeitos, corno
completados Os mandàtos para os quais foi eleito o Desernbargador.

§ 6° - 0 3°-Vice-Presidente, que terá atribuicaes de assessoramento da
Presidência do Tribunal de Justica, será escoihido pelo Presidente entre os
Desernbargadores que cornpOema çorte Superior.

Art. 14 - 0 Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de
Justiça não integrarao sCãrnaras, rnas ficarão vinculados ao julgarnento
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dos processos que Ihes tenham sido distribuidos anteriormente a posse,
participando, também, da votaçao nas questoes administrativas.

Paragrafo ünico - 0 3°-Vice-Presidente receberã distribuicao de processos
na Corte Superior, em igualdade de condicOes corn os demais
Desernbargadores dela integrantes e que compon ham Câmara Civel.

Art. 15 - A competéncia e as atribuiçaes do Presidente e dos Vice-
Presidentes serão estabelecidas em el.

Capitulo Ill
Daorganizacao

Art. 16 - São Orgãos do Tribunal de Justiça:
I - o Tribunal Pleno;
II - a Corte Superior;
Ill - a Corregedoria-Geral de Justiça;
IV - os Grupos de Camaras;
V - as Cãmaras Isoladas;
VI - a Câmara Especial de Ferias;
VII - o Conselho da Magistratura;
VIII - as ComissOes.

Capitulo IV
Do Tribunal Pleno

Art. 17 - 0 Tribunal pleno compoe-se da totalidade dos Desembargadores
e tern atribuiçoes de:

I - eleger o Presidente, o 1° e o 2°-Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça
e a Corregedor-Geral de Justica;

II - apreciar a indicacao para agraciamento corn o Colar do Mérito
Judiciário;

III - empossar, em sessão solene, o Presidente, a 10 e o 2°-Vice-
Presidentes do Tribunal de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça e a
Desernbargador;

IV - eleger Desembargadores e Juizes de Direito para integral a Tribunal
Regional Eleitoral;

V - elaborar lista triplice para nameaçaa de Juiz do Tribunal Regional
Eleitoral, da classe de juristas;

VI - decidir sobre o reconhecimento da vitaliciedade do magistrado pelo
vato da rnaioria de seus membros, apos a encaminhamenta do relatôrio
elaborado pela Corte Superior;

VII - propor ao Poder Leg islativo:
a) a alteracao do nUmero dos rnembros do Tribunal de Justiça e dos

tribunals inferiores;
b) a criação e a extincão de cargo de Desernbargador, de Juiz de Tribunal

de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, de Juiz de Direito e de servidor das
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Secretarias dos Tribunais e dos JuIzos que Ihes forern vinculados, bern
como a fixaçao dos subsidios e dos vencimentos respectivos;

C) a criaçao ou a extinçao de tribunal inferior, de comarca e de vara;
d) a revisão da organizaçäo e da divisâo judiciãrias, bienalmente.
VIII - expedir resoluçâo dispondo sobre o Regimento Interno do Tribunal,

nele estabelecidas a organizaçao e a competéncia das Cãmaras Isoladas e
dos Grupos de Camaras;

IX - efetuar a indicaçao de magistrados para promoção por antiguidade e
merecimento, nos termos da Constituiçao;

X - indicar, em lista triplice, advogados ou membros do Ministério PUblicc
para preenchimento do quinto constitucional nos tribunais.

Parágrafo (mica - 0 Tribunal Pleno reunir-se-á, ainda, em sessão solene,
sem exigéncia de quorum, em caso de comemoração civica, visita oficial de
alta autoridade, agraciamento corn o Colar do Mérito Judiciário ou posse
coletiva de Juizes de Direito Substitutos.

Capitulo V
Da Corte Superior

Art. 18 - A Corte Superior compar-se-á dos vinte e cinco Desembargadores
mais antigos que dela desejarem participar, respeitado o quinto
constitucional, dela fazendo parte, ainda, obrigatoriamente, a Presidente, as
Vice-Presidentes e a Corregedor-Geral de Justica.

Art. 19 - A substituição de membro da Carte Superior serã feita mediante
convocaçäo do Presidente, observada a ordem decrescente de antigUidade.

§ 1- A substituiçao de membro proveniente do quinto constitucional far-se-
a por outro da mesma arigem, sempre que possivel.

§ 2° - 0 substituto em exercicio terá competência plena e votará em
seguida aos titulares.

Art. 20 - 0 Presidente e a 1°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça serão,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Carte Superior.

Paragrafo (mica - Ao 1°-Vice-Presidente, campetira presidir a Carte
Superior nos impedimentos e nos afastamentos do Presidente; em sua falta,
a substituição será feita pelo 2°-Vice-Presidente e, sucessivamente, pelo
decano.

Art. 21 - E da competência jurisdicional da Carte Superior:
I - processar e julgár ariginariamente, ressalvada a competência das

justiças especializadas:
a) a Vice-Governador do Estado, a Deputado Estadual, a Procurador-Geral

do Estado e'o Procurador-Geral de Justica, nos crimes comuns;
b) a Secretário de Estado, ressalvado a disposto no § 2° do art. 93 da

Constituiçao do Estadd, as Juizes de Tribunal de Alçada, as Juizes do
Tribunal de Justiça Militar, as Juizes de Direito e as JuizesAuditores da
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Justica Militar, as membros do Ministério PUblico e a Comandante-Geral
da Policia Militar, nos crimes comuns e nas de responsabilidade;

c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei au ato normativo estadual e
de lei Cu ata narmativo municipal em face da Canstituiçao do Estado;

d) a mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da Mesa
e da Presidéncia da Assembléia Legislativa, do prOpria Tribunal ou de seus
Orgãos diretivos ou calegiadas e do Corregedar-Geral de Justica;

e) a mandada de injuncaa, quando a elaboracaa da norma
regulamentadora for atribuiçaa do Governador do Estada, da Assembléia
Legislativa au de sua Mesa, do prOprio Tribunal de Justiça, de Tribunal de
Alçada, do Tribunal de Justica Militar ou do Tribunal de Contas;

f) a habeas data" contra ato de autoridade diretamente sujeita a sua
jurisdiçao;

g) a ação rescisôria de seus julgados e a revisão criminal em processo de
sua competencia;

II - conhecer da campetência de cada uma das Câmaras e decidir sabre
ela, bem coma dos conflitos de competéncia e de atribuiçOes entre
Desembargadores e autoridades judiciárias au administrativas, salvo as que
surgirem entre autoridades estaduais e da União, do Distrito Federal ou de
outra Estada;

Ill - julgar, em feita de sua campeténcia, suspeiçãa opasta a
Desembargador ou ao Procurador-Geral de Justica;

IV - julgar refarma de autos perdidas e outras incidentes que ocorrerem em
processos de sua campetencia;

V - julgar recursa interposto contra decisão jurisdicional do Presidente;
VI - julgar a "habeas corpus", quando a autoridade coatora for uma das

Càmaras ou urn dos Grupos de Cãmaras da Tribunal de Justica;
VII - julgar agrava regimental, sem efeito suspensivo, de decisãa do

Relator que nos processos criminais de competência origiriaria e nos feitos
de sua campeténcia:

a) decretar prisãa preventiva;
b) conceder ou denegar fiança, au arbitrá-la;
c) recusar produçãa de qualquer prova au a realizaçao de qualquer

diligencia;
d) decidir as incidentes de execuçäa.
VIII - executar sentenca proferida em causa de sua competéncia ariginária,

delegando a Juiz de Direito a pratica de ata ardinatOria;
IX - julgar embargas em feita de sua campetencia;
X - decidir as dUvidas de campeténcia entre as Tribunais de Alçada e entre

esses Tribunais e a Tribunal de Justica;
XI - julgar agravo contra decisão do Presidente que suspender medida

I
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liminar ou execuçao de sentença concessiva de mandado de segurança.

Art. 22 - Serão atribuiçoes administrativas da Corte Superior:
- solicitar, pela maioria absoluta de seus niembros, a intervençao federal

no Estado, por interrnédio do Supremo Tribunal Federal, nos termos da
Constituicao da Republica e do parágrafo ünico do art. 97 da Constituiçao do
Estado;

II - organizar a Secretaria e as servicos auxiliares do Tribunal de Justiça e
Os dos Juizes que Ihe 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 representaçao contra Desembargador, Juiz de Tribunal
de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar;

V - apreciar e encaminhar a Assernbléia Legislativa do Estado as projetos
de lel 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 au Iicença compulsoria;

VII - decidir sobre a aposentadoria por interesse pUblico, a remoção e a
disponibilidade cornpulsôrias do magistrado, pelo voto de dois terços de seus
membros, assegurada ampla defesa;

VIII - declarar a abandono ou a perda de cargo do magistrado;
IX - propor ao Tribunal Pleno a elabaraçao de projeto a ser encaminhado

ao Poder Legislativo dispondo sobre as matérias constantes no inciso VI,
alineas 'a" a "d", do art. 17 desta lei;

X - propor prajeto de resoluçao ao Tribunal Pleno, dispondo sobre a
Regimento lnterno do Tribunal, nele estabelecida a organizaçao e a
competência das câmaras isoladas e dos grupos de cãmaras;

XI - indicar Juizes de Direito candidatos a remoção;
XII - movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da mesma

comarca, se a interesse da prestação jurisdicional a recomendar, pelo voto
de dais terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

XIII - autorizar a permuta solicitada por Juizes de Direito;
XIV - conceder licença, por prazo excedente a urn ano, a Desembargador

e a Juiz de Direito;
XV - homologar concurso para a ingresso na magistratura e julgar as

recursos iterpostos;
XVI - autorizar instalaçao de comarca au vara;
XVII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao cargo de Juiz Civil

do Tribunal de Justica Militar;
XVIII - examiriar e aprovar a propasta orçamentária do Poder Judiciario;
XIX - autorizar a funckimentd dé vará em dois turnos de expediente.
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Capitula VI

Da Corregedoria-Geral de Justica
Art. 23 - A Corregedoria-Geral de Justiça terá funçOes administrativas, de

orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem exercidas no ãmbito de
sua secretaria, nos orgaos de jurisdicao de primeira grau, nos ôrgaos
auxiliares da justica de 1a lnstãncia e nos serviços notariais e de registro do
Estado de Minas Gerais.

Art. 24 - 0 Corregedor-Geral de Justiça ficaré dispensado das funçoes
jurisdicionais, exceto em declaracao de inconstitucionalidade.

Art. 25 - Serão auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça:
I - JuIzes-Corregedores;
II - Juizes de Direito.
Art. 26 - Os Juizes-Corregedores exercerão, por delegacao do Corregedor-

Geral de Justiça, as suas atribuiçoes, relativarnente aos Juizes de Direito e
aos servidores da justiça.

§ 10 - Os Juizes-Corregedores serão escolhidos entre as Juizes de Direito
de entrãncia especial e designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
mediante indicaçao do Carregedor-Geral.

§ 20 - A designaçaa do Juiz-Corregedor serã feita par periodo
correspondente, no maxima, ao mandato do Carregedor-Geral que a indicou,
permitida nova indicaçaa.

§ 30 - A vaga decorrente da designaçaa prevista nas § 1° e 2° deste artigo
será provida, conforme a caso, par pramoçãa ou par remacão de autro Juiz
de entrãncia especial.

§ 40 - Cessado a exercicia prevista no § 2° deste artiga, a Juiz será
preferencialmente designado par ata do Presidente do Tribunal de Justica,
apôs indicaçaa da Carte Superior, para vara da Comarca de Bela Horizonte
que esteja vaga ou que venha a vagar.

Secãol
Das Atribuicoes do Corregedor-Geral de Justiça

Art. 27 - As atribuiçOes do Corregedor-Geral de Justica serão
estabelecidas em Iei.

Art. 28 - 0 Corregedar-Geral de Justica apresentara ao Conselho da
Magistratura, ate a Ultima dia do mês de fevereiro, relatório circunstanciado
do serviça do ano anterior, procedenda da mesma forma, no prazo de trinta
dias, quanda deixar a cargo.

Seçãall
Das Atribuiçoes dos Auxiliares

Art. 29 - São atribuiçoes do Juiz-Corregedor:
I - exercer, quando designada pelo Corregedor-Geral de Justica, a direçao

do foro da Camarca de Bela Horizante;
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II - fazer as sindicâncias e correicoes que he forem especialmente

cometidas;
III - coadjuvar em inspeçäo e correição;
IV - exercer a delegaçao que o Corregedor-Geral de Justiça he fizer.

Seçao Ill
Das CorreiçOes

Art. 30 - A correiçao será:
I - 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 competencia.
Art. 31 - A correição consistirá na fiscalizaçâo dos servicos do foro judicial,

dos serviços notariais e de registro, dos serviços da justica de paz, da policia
judiciária e dos presIdios, para verificar-Ihes a regularidade e para conhecer
de reclamação Cu denüncia que forem apresentadas.

§ 1° - 0 procedimento da correição serã estabelecido em provimento da
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 2° - 0 Juiz de Direito da comarca fiscalizará o cumprimento das
determinaçoes do Corregedor-Geral ou do Juiz-Corregedor, prestando-Ihes
as informaçOes devidas.

Art. 32 - Mensalmente e ate o décimo dia ütil do més seguinte, o Juiz de
Direito remeterá a Secretaria de Planejamento e Coordenaçao do Tribunal de
Justiça mapa do movimento forense do respectivo juizo, inclusive juizados
especiais, em impresso proprio, cujos dados serão processados e
repassados a Corregedoria-Geral de Justica.

§ 1° - Nas comarcas integradas a sistemas de informatizacao, fica a Juiz de
Direito dispensado da remessa de mapas prevista neste artigo, competindo a
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 providéncias
sanatôrias, a serem executadas sob a fiscalizaçao de Juiz-Corregedor.

§ 3° - 0 atraso ou a omissão na remessa do mapa implicarã a aplicação, ao
Juiz, da pena de adverténcia e, na reincidência, de censura pelo Corregedor-
Geral de Justiça.

CapItulo VII
Dos Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas

Art. 33 - A composicão e a competéncia dos Grupos de Câmaras e das
Câmaras Isoladas serão estabelecidas em Iei.

CapItulo VIII
Da Câmara Especial de Férias 	 *

Art. 34 - A Câmara Especial funcionará durante as férias coletivas e
serã constitu Ida de, pelo menos, trés Desembargadores, conforme dispuser o
Regimento Interno do Tribunal, escoihidos por ordem de antiguidade e
sucessivamente substituidos, se necessário, na mesma ordem, por outro
Desembargador convocado pelo Presidente do Tribunal.

Art. 35 - A Câmara Especial terá competéncia para julgar "habeas corpus"
e seus recursos e efetuar o processamento de mandado de seguranca e de
medidas cautelares ou urgentes, conforme dispuser o Regimento Interno do
Tribunal.

CapItulo IX
Do Conselho da Magistratura

Art. 36 - 0 Conselho da Magistratura será constituido pelo Presidente e
pelos Vice-Presidentes do Tribunal de Justica, pelo Corregedor-Geral de
Justica e por seis Desembargadores não integrantes da Cone Superior,
sendo os seus trabaihos presididos pelo Presidente do Tribunal e
secretariados por seu 3° Vice-Presidente.

§ 1° - E irrecusável a função de Conselheiro, que serã exercida por dois
anos, proibido o desempenho por mais de dois biênios consecutivos.

§ 2° - No impedimento de qualquer de seus membros, serã convocado para
substitul-lo o Desembargador mais antigo que não integrar a Corte Superior.

Art. 37 - A convocacão de Conselheiro para exercer substituiçao na Corte
Superior não implica seu afastamento do Conselho da Magistratura.

Art. 38 - As atividades do Conselho serão disciplinadas em regimento por
ele elaborado e aprovado.

Art. 39 - Os membros natos do Conselho da Magistratura não receberão
distribuição, funcionando o 1° Vice-Presidente como relator de processo
contra Desembargador.

Paragrafo Unico - Os membros do Conselho da Magistratura ficam
vinculados aos processos que Ihes tenham sido distribuidos, ainda quando
deles se afastarem.

Art. 40 - A competencia do Conselho da Magistratura será estabelecida em
resolucao da Carte Superior.

CapItulo X
Das Comissöes

Art. 41 - 0 Tribunal de Justiça terà comissöes permanentes e temporárias,
coma dispöem esta lei e a Regimento Interno.

Art. 42 - São comissOes permanentes:
I - a Comissão de Organizacão e Divisão Judiciàrias, composta pelo

Presidente do Tribunal de Justica, que a presidirã, pelo 1°-Vice-Presidente e
pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal, pelo Corregedor-Geral de Justica e por
quatro Desembargadores designados pelo Presidente, corn a funcao
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precipua de elaborar Os projetos de alteração da organizaçäo e da divisão
judiciárias, quando necessário, bern como a de apreciar e opinar sobre
altéraçoes propostas por Desembargador, elaborando, se for o caso, o
projeto de Iei a ser submetido a Corte Superior para posterior
encaminharnento a Assembléia Legislativa;

II - a Cornissão de Regimento Interno, composta pelo 1°-Vice-Presidente
do Tribunal, que a presidirá, e por mais sete Desembargadores escolhidos
pelo Presidente do Tribunal e por ele nomeados, encarregada da elaboraçao
do Regirnento lnterno do Tribunal e da proposição de modificaçoes
necessãrias, bern como do exarne das modificaçoes sugeridas por
Desembargador e da elaboraçao de parecer sobre elas;

lii - a Comissão de Divulgaçao e Jurisprudência, composta pelo 1°-Vice-
Presidente do Tribunal, que a presidira, e por urn representante de cada
Cãmara Isolada, por ela indicado, competindo-lhe, de modo preferencia!,
selecionar e classificar acOrdãos a serem publicados e divulgados nas
publicaçoes especializadas do Pals, bern como fazer editar a revista
"Jurisprudencia Mineira", cujo Diretor serã o Presidente da Comissão.

IV - a Comissão Administrativa, cornposta pelo Presidente do Tribunal, que
a presidirá, pelo 2° Vice-Presidente do Tribunal e por ate seis
Desembargadores designados pelo Presidente, corn a atribuiçao de
assessoramento da Presidência do Tribunal em suas funçoes administrativas,
quando solicitado;

V - a Comissão Supervisora dos Juizados [specials Civeis e Criminals,
composta de oito membros, escolhidos pela Corte Superior entre magistrados
em atividade ou não, corn atribuiçao de supervisionar, orientar e dirigir os
Juizados Especiais.

Art. 43 - As comissOes ternporãrias serão de concurso ou especiais e
serão presididas pelo Desembargador mais antigo delas componente, sendo
seus membros escoihidos e nomeados pelo Presidente do Tribunal, que, no
mesmo ato, definirá sua competéncia.

Paragrafo ünico - Excetua-se do disposto neste artigo a Comissão
Exarninadora do Concurso para Ingresso na Magistratura, prevista no art. 171
desta lei.

Art. 44 - As comissães funcionarão corn o quorum minimo de cinco
membros e serão secretariadas por servidor do Tribunal de Justica, bacharel
em Direito, designado pelo Presidente do Tribunal.

Parãgrafo Unico -. Excetua-se do disposto neste artigo a Comissão
E*arninadára do Concurso para Ingresso na Magistratura, prevista no art. 169
desta lei.

Capitulo XI
DaSubstituicaonoTribuhalde Jüstiça
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Art. 45 - 0 Presidente do Tribunal de Justiça será substituldo pelo 1°-

Vice-Presidente e pelo 2°-Vice-Presidente, sucessivamente, e, se necessário,
pelo Desernbargador que a seguir na ordem decrescente de antiguidade no
Tribunal.

Art. 46 - Em suas faltas ou impedimentos, o Corregedor-Geral de Justiça
serã substituldo pelo Vice-Corregedor, corn ele eleito para a mesrno biênio,
ou pelo Desernbargador que a este se seguir na ordern de antiguidade.

Titulo II
Dos Tribunals de Alçada

Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas Comarcas de Bela
Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre
e Uberlãndia.

Art. 48 - 0 Tribunal de Alcada corn sede na Capital compor-se-á de
cinqUenta Juizes, dos quais urn será a Presidente e outro o Vice-Presidente.

§ 1° - Os Tribunais de Alçada Regionais cornpor-se-ao de cinca Juizes
cada urn, respeitado o quinto constitucional, sendo urn deles a seu
Presidente.

§ 2° - A competéncia territorial de cada Tribunal de Alçada será definida por
resaluçao da Corte Superior do Tribunal de Justiça.
§ 3° - Ate que seja definida a competencia territorial dos Tribunals de

Alçada, prevalecerá a previsao da Lel Cornplementar n° 38, de 13 de
fevereiro de 1995.

§ 40 - o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de Alçada corn sede na
Capital não integrarão as câmaras.

§ 5° - 0 servico administrativo dos Tribunals de Alçada Regionais será
exercido, desde sua instalação, por servidores recrutados em concurso
püblico de provas e titulos, na forrna prevista no edital respectivo, sendo a
efetivo provirnento dos cargos requisito para a instalaçao dessas câmaras.

Art. 49 - São Orgaos do Tribunal de Alçada:
- o Tribunal Pleno;

II - o Orgao Especial;
Ill - as grupos de cãrnaras;
IV - as cãrnaras isoladas;
V - a Càmara Especial de Ferias;
VI - as comissOes;
VII - as cãrnaras regionais.
§ 1° - 0 Tribunal Pleno e cornposto pela totalidade dos membros do

Tribunal e terã a atribuição de eleger seus dirigentes, reunindo-se, ainda, em
sessão solene e sem exigéncia de quOrum, para a posse de seus dirigentes e
Juizes e, quando for convocado, em caso de comemoraçao clvica au visita
oficial de alta autoridade.
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§ 2° - 0 Orgão Especial será constituIdo pelo Presidente, pelo Vice-

Presidente e pelos vinte e três Juizes de malor antigUidade no Tribunal,
respeitado a quinto constitucional.

§ 3° - Durante as férias coletivas, funcionarã uma Càmara Especial,
constituida de, pelo menos, trés Juizes, corn a mesma competéncia
estabelecida no art. 35 desta lei.

§ 4° - A composição e a competéncia dos demais órgãos do Tribunal de
Alçada corn sede na Capital serão estabelecidas em lei, observado o
disposto no paragrafo anterior.

Art. 50 - 0 Presidente do Tribunal de Alçada serã substituido pelo Vice-
Presidente, e este, pelo Juiz que a seguir na ordem decrescente de
antigUidade.

Art. 51 - A substituiçao no Orgao Especial do Tribunal de Alçada far-se-a
por convocacao do Presidente do Tribunal, segundo a ordem decrescente de
antiguidade dos Juizes que não a integrem.

Titulo III
Da Jurisdiçao de Primeiro Grau

Capitulo I
Disposiçao Geral

Art. 52 - A jurisdiçâo de primeiro grau será exercida por:
I - Juiz de Direito;
II - Tribunal do JUri;
III - Juizado Especial Civel ou Criminal.

CapItulo II
Dos Orgaos da Jurisdiçao de Primeiro Grau

Seçaol
Do Juiz de Direito

Subseçao I
Da Investidura

Art. 53 - A investidura inicial na magistratura far-se-a pela posse, depois da
nomeaçao pelo Presidente do Tribunal de Justiça, no cargo de Juiz de Direito
Substituto.

Art. 54 - Compete ao Juiz de Direito Substituto exercer as funcoes que Ihe
conferir a Presidente do Tribunal de Justiça.

Subsecao II
Da Competéncia

Art. 55 - Compete ao Juiz de Direito:
- processar e julgar:

a) crime ou contravencao não atribuldos a outra jurisdiçao;
b) causa civilincIusive a fiscal e a proposta por autarquia;
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoás;
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d) ação de acidente do trabalho;
e) suspeicão de Juiz de Paz e, em causa de sua competência, de servidor

dos órgãos auxiliares;
f) vacância de bern de herança jacente;
g) acOes cautelares;
h) Registro Torrens;
II - processar recurso interposto de sua decisão;
Ill - homologar sentença arbitral;
IV - executar sentença ou acórdão em causa de sua competencia ou do

Juiz Criminal que condenar a indenizacao civil;
V - proceder a instruçao criminal e preparar para julgamento processo-

crime de campeténcia do Tribunal do JUn e de outros tnibunais de pnimeira
instância instituidos em lei;

VI - proceder anualmente a organizacão e a efetiva revisão de lista de
urados;
VII - convocar a JUn e sontear as jurados para cada reunião;
VIII - conceder "habeas corpus", exceto em caso de violéncia ou coacão

provindas de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdiçao, ou quando
for de competência privativa de tribunal;

IX - conceder fiança;
X - punir testemunha faltosa ou desobediente;
XI - impor pena disciplinar a servidor, nos termos desta Iei;
XII - determinar remessa de prova de crime ao orgão do Ministério PUblico

para que este promova a respansabilizacao 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 justica instrucOes necessárias ao

born desempenho de seus deveres;
XV - proceder mensalmente, exceto na Comarca de Bela Horizonte, a

fiscalizaçao dos livros de cartOrios da sede da cornarca, apondo-Ihes seu
vista, anotando irregularidade encontrada e commando pena;

XVI - proceder a correição permanente da polIcia judiciária e dos presidios
da comarca;

XVII - comunicar ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor-Geral de
Justica todas as suspeiçoes declaradas, sem indicaçäo de motivos;

XVIII - conceder emancipação e supnimento de cansentimento;
XIX - autorizar venda de bern pertencente a menor;
XX - namear tutor a orfao e curador a interdito, ausente, nascituro e

heranca jacente e remove-los no caso de negligéncia ou inobservância de
seus deveres;

XXI -ordenar entrega de bern do ôrfão ou do ausente;
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das varas especializadas.

Art. 57 - Compete a Juiz de Vara de Registros Püblicos:
I - exercer as atribuiçoes jurisdicionais conferidas aos Juizes de Direito

pela Iegislacao concernente aos serviças natariais e de registro;
II - exercer a incumbéncia prevista no art. 2° da Lei Federal n° 8.560, de 29

de dezembro de 1992.
Art. 58 - Compete a Juiz de Vara de Faléncias e Concordatas processar e

julgar as causas atribuidas ao juizo universal da faléncia e da concordata.
Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda PUblica e Autarquias

processar e julgar causas civeis em que intervenham, como autor, réu,
assistente ou opoente, a Estado, as municipios, suas autarquias, as
empresas pUblicas, as sociedades de economia mista e as fundacoes de
direito pUblico, respeitada a competencia de foro estabelecida na lei
p rocessu a I.

Art. 60 - Compete a Juiz de Vara de Familia processar e julgar as causas
relativas ao estado das pessoas e ao direito de familia, respeitada a
competéncia do Juiz de Vara da Infância e da Juventude.

Art. 61 - Compete ao Juiz de Vara de Execuçoes Criminais e Corregedor
de Presidios, ouvido o Juiz da Vara que condenou:

I - aplicar aos casos julgadas Iei posterior que, de qualquer modo,
favorecer a condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;
III - decidir sabre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão au regressäo nos regimes;
c) detracaa e remissão da pena;
d) suspensào condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidente de execução;
IV - autorizar saidas temporarias;
V - determinar:
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua

execuçâo;
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 aplicaçao da medida de seguranca, bern coma a substituiçäo da pena

par medida de segurança;
e) a revagacãa da medida de segurança;
f) a desinternaçao e a restabelecimento da situaçao anterior;
g) a cumprimento de pena ou medida de seguranca em outra comarca,

após prévio cansentimento do seu titular, salvo nas penitenciãrias regionais;
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XXII - abrir testamento e decidir sabre o seu cumprimento;
XXIII - proceder a arrecadaçao e ao inventãrio de bens vagos ou de

ausentes;
)(XIV - tomar contas a tutor, curador, comissãrio, sindico, liquidante e

associação ou corporação pia, nos casos previstos em Iei;
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da

menor de dezesseis anos e do menor de dezoito anos, bern como no caso do
art. 214 do Codigo Civil;

XXVI - decidir sobre impugnação de docurnento em habilitacao de
casamento, ou exigencia de outro, formuladas pelo representante do
Minèstério PLiblico, quando corn isso não concordarem os nubentes;

)O(VII - resolver sobre dispensa de proclamaçao e justificação para firn
matrimonial, quando for contrário a parecer do representante do Ministério
PUblico e corn ele não se conformarern os nubentes;

XXVIII - conceder prorrogação de prazo para o inicio e a encerramento de
inventario;

XXIX - conceder beneficio de assistência füdiciària;
XXX - exercer atribuiçoes de Juiz de Vara da Infância e da Juventude;
XXXI - dirigir o foro e administrar o edificio forense, exceto na Comarca de

Bela Horizonte;
XXXII - providenciar a conservação de casa de morada do Juiz;
XXXIII - cumprir e fazer cumprir requisição legal e precatoria ou rogatoria;
XXXIV - resolver reclamaçao relativa a ato de servidor do Juizo;
XXXV - resolver dUvida suscitada par servidor;
XXXVI - fiscal izar o pagamento de impostos, taxas, custas e emolumentos,

nos processos em que funcionar;
XXXVII - declarar, incidentalmente, inconstitucionalidade de lei ou ato do

poder pUblico;
XXXVIII - requisitar passes para transporte de menores, corn o respectivo

acompanhante;
XXXIX - conceder Iicença a Juiz de Paz;
XL - verificar, quinzenalmente, a saida de processos, apondo vista nos

livros de carga, tomando providéncias para que os autos retornem, quando
ultrapassados as prazos legais;

XLI - exercer a fiscalizacao dos atos dos notários, dos oficiais de registro e
dos prepostos deles, na forma da lei que Ihes regula as atividades, e
disciplinar as responsabilidades.

XLII - praticar ato não especificado neste artigo, mas decorrente de
disposiçao legal ou regulamentar.

Art. 56 - Nas cornarcas corn mais de uma vara, as atribuiçoes dos Juizes
de Direito serão exercidas mediante ditribuição, respeitada a competência
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h) a rernocao do condenado, na hipOtese prevista no § 1° do art. 86 da

Lei de Execuçao Penal;
VI zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;
VII - inspecionar, mensalmente, Os estabelecimentos penais, tomando

providéncias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o
caso, a apuraçäo de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver
funcionando em condicoes inadequadas ou corn infringencia aos dispositivos
legais;

IX - compor e instalar o Conseiho da Comunidade, cuja estruturaçao será
estabelecida em Iei;

X - proceder a correicao permanente da policia judiciária e dos presidios
da comarca.

Paragrafo Unico - Nas comarcas corn mais de uma vara, onde não houver
vara especializada de execuçOes criminais e corregedoria de presidios, o
Juiz-Corregedor de Presidios será designado pelo Corregedor-Geral de
Justiça por perlodo de ate dois anos, nao sendo permitida reconduçao.

Art. 62 - Cornpete ao Juiz de Vara da Infãncia e da Juventude exercer as
atribuicoes definidas na Iegislacao especial sobre rnenores e em resoluçao
da Corte Superior.

Parãgrafo Onico - Nas comarcas em que nao houver vara corn
competéncia especifica para infância e juventude, caberá ao Corregedor-
Geral de Justica designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente para
tais atribuiçoes, permitida uma reconduçao e sua substituiçao, quando
convier.

Art. 63 - Compete a Juiz Auxiliar substituir ou cooperar corn Os titulares da
Comarca de Belo Horizonte, bern como conhecer e julgar conflito fundiário,
nos termos do art. 114 da Constituição do Estado, por designacäo do
Presidente do Tribunal de Justiça.

Subseçao III
Da Direçao do Foro

Art. 64 - A direçäo do foro, sede privativa dos serviços judiciais, serã
exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça
ou porJuiz-Corregedor po(ele designado, e nas cornarcas do interior, pelo
Juiz de Direito ou havendo rnais de urna vara pelo que for designado
biènalthente pelo Corregedor-Geral, permitida urna recónduçäo.

§ 10 - Nas comarcas dointerior corn duas ou mais varas, e-xistihdo interesse
püblico na substituicao do Diretor do Foro antes de s&completar o biênio de
sua designaçao, o Correedbr-GeraI de Justica podera substitui-Io, "ad
reférndurh" do Conselho da Magistratura.

§ 2° - Nas oiiircas de 2 entrânciá, o Diretor do Foro no exeröIcio do
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cargo fará jus a gratificaçao de 5% (cinco por cento) de seu rendimento
bruto.

§ 30 - Nas comarcas de entrância especial, o Diretor do Foro no exercicio
do cargo receberá gratificaçäo de 10% (dez por cento) de seu rendirnento
bruto.

Art. 65 - Compete ao Diretor do Foro:
- exercer, no ârnbito de sua secretaria de juizo, nos serviços auxiliares da

justiça e nos servicos notarials e de registro de sua comarca, as funçoes
administrativas, de orientaçao, de fiscalizacäo e disciplinares;

II - dar ordens e instruçoes a guarda destacada no edificio;
III - solicitar as providéncias necessárias ao born funcionamento do servico

forense;
IV - indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça Os nomes daqueles que

devam ser nomeados para Os cargos de provirnento em comissão,
ressalvado o de Comissário de Menores Coordenador, cuja indicacao será
feita pelo Juiz competente para as questoes definidas na Iegislacao sobre
rnenores;

V - manter a ordem e o respeito entre os servidores, partes, seus
procuradores e demais pessoas presentes no edificio;

VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade e aos
titulares e prepostos não optantes dos serviços notariais e de registro da
cornarca;

VII - dar posse a Juiz de Paz e a servidor do foro, ressalvado o disposto no
art. 264 desta Iei;

VIII - remeter, ate o dia 20 de cada rnês, a Secretaria de Administraçao de
Pessoal do Tribunal de Justica, com seu visto, a folha de freqUéncia dos
servidores do foro;

IX - organizar as escalas de férias dos servidores do foro judicial,
remetendo-as a Secretaria de Administraçao de Pessoal do Tribunal de
Justiça ate o dia 30 de novembro do ano anterior, e indicar o substituto, se for
o caso;

X - averiguar incapacidade fisica ou mental de servidor do foro judicial,
cornunicando-a a Secretaria de Adrninistraçao de Pessoal do Tribunal de
Justiça;

Xl - proceder a correicão anual na comarca, nos termos do art. 31, § 1°,
desta lei;

XII - instaurar sindicãncia 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 manutençao dos imôveis em
que estiverem instalados Os serviços forenses, nos termos dos arts. 10 e 2°
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do Decreto n° 32.255, de 11 de dezembro de 1990, comunicando
imediatamente A Presidência do Tribunal de Justica qualquer ocorréncia
relacionada corn a questãb, bern como as providências por ele tomadas;

XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio expedido pela Secretaria de
Administraçao do Tribunal de Justiça o inventArio dos bens mOveis
pertencentes ao Estado que existam na comarca, devolvendo A Secretaria a
via própria do referido formulArio, devidamente preenchida;

XV - praticar ato nao especificado neste artigo, mas decorrente de
disposiçAo legal ou regularnentar.

ParAgrafo Unico - Na Comarca de Belo Horizonte, o Diretor do Foro
regulamentarA o funcionarnento dos serviços administrativos, definindo as
atribuiçoes dos servidores e indicando ao Presidente do Tribunal os nomes
daqueles que devam ser nomeados para os cargos de provimento em
comissAo, e poderA delegar a Juiz-Corregedor o exercicio das atribuiçoes
constantes nos incisos II, III, V e VIII deste artigo.

SubseçAo IV -
Da Substituiçao do Juiz de Direito

Art. 66 - 0 Juiz de Direito serA substituldo quando se afastar do exercicio,
temporAria ou eventualmerite.

Paragrafo Unico - Nenhuma comarca poderA ter Juiz Substituto por mais
de noventa dias, devendo dentro desse prazo ser designado o Juiz definitivo.

Art. 67 - Em comarca de urn so Juiz, a substituição far-se-A por Juiz de
Direito Substituto designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

ParAgrafo Unico - Enquanto não houver a designacAo referida neste artigo,
far-se-A a substituiçao par Juiz de Direito de comarca substituta.

Art. 68 - Em comarca do interior do Estado que possua mais de uma vara,
a substituição far-se-A por Juiz de Direito Substituto designado pelo
Presidente do Tribunal de Justica.

§ 1° -Enquanto não houver a designaçAo referida neste artigo, far-se-A a
substituiçAo'de acordo corn a seguinté ôrdem:

I - por Juiz de Direito de outra vara de mesma competencia;
II - por Juiz titular de vara civel;
III - pelo Juiz Dirëtor do Foro;
IV - pelos demais JuFzes da comarca;
V - par Juiz de Direito de cornarca substituta.
§ 2° - Para efeito de substituicAo por Juiz de outra vara, serA observada a

ordem rnencionada no § 2° do art. 10 desta lei, substituindo-se o Juiz da
Ultima vara pelo da primeira.

Art. 69— Na Comarcade Belo Horizonte, a substituiçao far-se-A por Juiz de
Direito Auxiliar designado pelo Presidente do Tribunal de Justicà.

§ 1 0 - Enquanto nAo houver a desighaçAo referida no atigo, far-se-A a

substituiçao por Juiz de Direito de outra vara de mesma cornpetência,
observada a ordem mencionada no § 2° do art. 10 desta Iei, substituindo-se o
Juiz da Ultirna vara pelo da primeira.

§ 2° - 0 Juiz Presidente de cada Tribunal do JUn serA automaticamente
substituido pelo respectivo Juiz Sumariante, enquanto nao houver a
designaçao prevista no artigo.

§ 3° - Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte nao substituirA a de
outra comarca.

Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo
despacho determinarA a remessa dos autos ao seu substituto legal,
observando a disposto nos artigos anteriores.

Art. 71 - No caso de ausência eventual do Juiz, sua substituiçAo far-se-A:
I - para a presidéncia de audiência ou para outro ato processual que exija a

presença do Juiz, mediante petiçao do interessado dirigida ao substituto, na
qual a Escnivão do substituido certificarA a ausência;

II - para despacho ou decisAo em autos, mediante a conclusAo deles ao
Juiz Substituto, feita pelo Escrivão corn a informaçao da auséncia e a
requerimento da parte interessada;

III - para despacho de mero expediente, em peticao avulsa, mediante
apresentacao dela ao substituto, que a despacharA declarando a auséncia do
titular.

Art. 72 - Salvo nos casos do artigo anterior, serA plena a substituicao.
Paragrafo Unico - NAo serA permitida mais de uma substituiçAo plena,

salvo em perlodos de férias e recesso forenses e na hipOtese de afastamento
de Juizes das comarcas substitutas.

Art. 73 - Na hipotese de relevante interesse judicial, a ordem de
substituiçAo por Juiz de Direito de outra comarca não prevalecerA, podendo o
Presidente do Tribunal de Justiça convocar, para a substituiçAo, outro Juiz de
qualquer das comarcas substitutas.

ParAgrafo Unico - 0 Presidente do Tribunal de Justiça farA designaçAo de
Juiz de Direito para servir como cooperador em comarcas ou varas cujo
servico forense estiver acumulado, fixando-Ihe a competencia.

Seção II
Do Tribunal do JUn

Subseção I
Da OrganizaçAo e do Funcionamento

Art. 74 - 0 Tribunal do JUn funcionarA na sede da comarca e reunir-se-A
em sessAo ordinAria:

I - mensalmente, na Comarca de Belo Horizonte;
II - bimestralmente, nas demais comarcas.
§ 10. Na Comarca de Belo Horizonte, as sessOes necessArias para julgar
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Os processos preparados sero realizadas em dias ütes sucessivos, salvo
justo impedimento.

§ 2° - Nas demais comarcas, quando, por motivo de força maior, não for
convocado o Jun na época determinada, a reunião realizar-se-ã no mês
segui nte.

Art. 75 - Em circunstâncias excepcionais, o JUn reunir-se-à
extraordinariamente, pci iniciativa do Juiz de Direito ou pci determinaçao do
Conregedor-Geral de Justica ou de cámara do Tribunal de Justiça.

Art. 76 - A convocacao do JUn far-se-a mediante edital, depois de sorteio
dos jurados que tiverem de servir na sessâo.

§ 1° - 0 sorteio realizar-se-á de quinze a trinta dias antes da data
designada para a reunião.

§ 2° - Não havendo processo a ser julgado, nao será convocado o JUri, e,
caso ja o tenha sido, o Juiz de Direito declarará sem efeito a convocação, por
meio de edital publicado pela imprensa, sempre que possivel.

Subseçao Ii
Da Competência

Art. 77 - Compete ao Tribunal do JUn o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida e de outros que lhes forern conexos.

Art. 78 - Compete aos jurados responder aos quesitos que Ihes 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 denUncia;

II - dirigir a instruçao;
UI - proferir a sentença de pronUncia, de impronUncia, de desclassificaçao

ou de absolviçao surnãnia e processar o recurso que for interposto.
Parágrafo Unico - Ficará preventa a competéncia do Juiz Sumariante na

hipOtese de irripronUncia corn desclassificaçao.
Art. 80 - Compete ao Juiz Presidente:
I - receber o libelo;
II - preparar o processo para 0 julgamento;
III - presidir a sessão do julgamento, proferindo a sentença;
IV - processar Os recursos interpostos contra a decisão que proferir;
V - organ izar aiivalmente alista geral de jurados;
VI - fazer o sonteio e a convocaçao dos vinte e urn jurados componentes do

JUn para a sessão.
Art. 81 - Ao Juiz Sumaniante e ao Juiz Presidente, nas respectivas fases do

processo em que exercerern a competéncia funciônal, caberá decretar,
relaxar ou regular a prisao do eü, 'bern como conceder-Ihe liberdade

- 	 555
provisóra.

Seçao III
Dos Juizados Especiais Civeis e Criminals

Art. 82 - Os Juizados Especials Civeis e Criminais instituIdos 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
Cornplernentar n° 40, de 24 de novembro de 1995.

§ 1° - Senvirão nos Juizados Especiais, como Juizes togados, os JuIzes de
Direito da entréncia da respectiva sede e promovidos ou removidos na forma
do ant. 178 e seguintes.

§ 2° - As Turmas Recursais serão compostas por Juizes de Direito da
regiao do respectivo Juizado Especial, sem prejuizo das suas atnibuiçOes na
Justiça comum, nessalvado o disposto no § 3°.

§ 3° - Nos Juizados Especiais de Belo Honizonte, as Tunmas Recursais
serão integradas pon Juizes de Direito corn investiduna de trés anos, vedada
a reconducão, os quais ficarão dispensados de suas atnibuiçoes na Justiça
comum.

Art. 83 - Onde näo for implantada vara especializada, os feitos da
competéncia dos Juizados Especiais Civeis e Criminais tramitanäo perante o
Juiz de Dineito corn junisdiçao cornum e nespectiva Secretaria, observado,
entretanto, o pnocedimento especial estabelecido pela Lei Federal n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995.

Ant. 84 - As Tunmas Recunsais serão compostas por Juizes de Direito corn
junisdição na respectiva sede, indicados pela Comissão Supenvisona,
obedecidos os cniténios de antigUidade e menecimento, e aprovados pela
Corte Superior, tendo cornpeténcia exclusiva pana julgan necursos intenpostos
contra decisOes dos Juizados Especlais.

Titulo IV
Da Justiça de Paz

Art. 85 - Em cada distnito ou subdistnito judiciánio, havená urn Juiz de Paz e
dois suplentes, escolhidos na forma do art. 117 da Constituicao do Estado, o
que será negulamentado em lei especIfica, entre as pessoas idOneas,
maiones de 21 anos, residentes no distnito ou no subdistnito e que neles sejam
eleitonas.

Art. 86 - Após ser diplomado, o eleito entrará em exercicio perante 0 Juiz
Dinetor do Fono.

Art. 87 - 0 exercicio efetivo da funçao de Juiz de Paz constitui serviço
publico nelevante e assegunaná pnisao especial em caso de crime comum, ate
definitive julgamento.

Art. 88 - 0 Juiz de Paz tern competencia pana celebran casamento,
venificar, de ofIclo ou em face de impugnacão apresentada, o processo de
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habilitaçao e exercer atribuiçoes conciliatOrias, sem caráter jurisdicional,
além de outras previstas na legislaçao.

Art. 89 - A substituição do Juiz de Paz será feita, em qualquer caso,
sucessivamente pelo primeiro e pelo segundo suplentes.

Paragrafo Unico - Não havendo suplente para a substituiçao, o Juiz Diretor
do Foro designara Juiz de Paz "ad hoc" entre aqueles em exercicio na
comarca ou, no caso da inexistência destes, entre aqueles em exercicio na
primeira comarca substituta; em caso de vacãncia, a eleiçao será convocada
em noventa dias.

Art. 90 - A renUncia ao cargo de Juiz de Paz ou suplente será feita por
meio de comunicacao a Justica Eleitoral.

Art. 91 - Nas sedes de comarca, servirão como preparadores dos
processos da Justiça de Paz servidores designados pelo Diretor do Foro.

Paragrafo Unico - Ao Juiz de Paz de distrito ou de sede de municIpio sem
serviços judiciários instalados, compete nomear e compromissar preparador
"ad hoc" para oficiar nos processos do Juizado.

Livro Ill
Da Magistratura

Titulo I
Da Magistratura em Geral

Capitulo I
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 - 0 magistrado terá as garantias que lhe assegura a Constituição
da Repüblica e as prerrogatvas estabelecidas em lei.

Art. 94 - A vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsidios
são garantias do magistrado.

§ 10 Serão vitalicios, a partir da posse, os Juizes nomeados para os
Tribunais de Segundo Grau e, apos dois anos de exercicio, Os Juizes de
Direito e os Juizes-Auditores da Justiça Militar, ouvidas as comunidades as
quais servirám.

§ 2° - Adquirida a vitaliciedade, o magistrado so perdera o cargo em razão
de sentenca judicial transitada em julgado.

§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção compulsoria,
por motivo de interesse pUblico, ou a movimentação do Juiz de uma para
outrvára da mesma comarca, se o interesse da prestaçao jurisdicional o
recornendar, procedendo-se na forma estabelecida nos arts. 22, Xl e XVI, e
163 desta lei. '

§ 4° - A irredutibilidádê de subsidiosegüirab estabelecido na Constituiçao
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da Republica.

Art. 95 - São prerrogativas do magistrado:
I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados

corn a autoridade ou Juiz de instãncia igual ou inferior;
II - nao ser preso senão por ordem escrita da Corte Superior, salvo em

flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fare imediata
comunicacão e apresentacao do magistrado ao Presidente do Tribunal de
Justiça;

Ill - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-Maior, por
ordem e a disposiçao da Corte Superior, quando sujeito a prisao antes do
julgamento final;

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimacao para comparecirnento,
salvo se expedida por autoridade judicial;

V - portar arma de defesa pessoal registrada;
VI - afastar-se das funçOes pelo prazo máximo de 120 dias, sem prejuizo

do subsidio e dos dernais 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 exercIcio ate a decisão final.

§ 1° - Quando, no curso de investigaçäo, houver indicio da prática de crime
por magistrado, a autoridade policial remeterá Os respectivos autos ao
Tribunal de Justica, cabendo a Corte Superior, na primeira sessão, autorizar
ou näo o prosseguimento das investigaçoes.

§ 2° - 0 tItulo de Desembargador é privativo dos magistrados componentes
do Tribunal de Justiça, e o de Juiz, privativo dos demais membros do Poder
Judiciário.

Capitulo II
Da Posse e do ExercIcio do Magistrado

Art. 96 - 0 magistrado nomeado tomarã posse e entrará em exercIcio no
prazo de trinta dias contados da publicação do ato e, quando promovido ou
removido, assumirá o exercicio no mesmo prazo.

§ 1° - Havendo motivo justo, o prazo podera ser prorrogado por quinze dias
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de Desembargador
ou Juiz de Direito; 01 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 Justica Militar.

§ 2° - Movimentado o Juiz de Direito de uma para outra vara da mesma
comarca, riela entrará em exercicio imediatarnente.

Art. 97 - No ato da posse, a magistrado apresentara a titulo que a legitima
e a retação püblica de bens e prestará a compromisso de desempenhar corn
retidão as funcoes do cargo, curnprindo a Constituicão e as leis.

Paragrafo ünico - 0 termo de posse, lancado em Iivro proprio, seré
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assinado pela autoridade que presidir ao ato e pelo empossado ou por
seu procurador, depois de subscrito pelo funcionãrio que o lavrar.

Art. 98 - A posse e o exercicio 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 exerciclo no respectivo prazo.

Capitulo Ill
Da MatrIcula, da AntigUidade e da Contagem de Tempo

Art. 100 - 0 magistrado, segundo sua vinculação, será matriculado na
Secretaria do Tribunal de Justica, de Tribunal de Alçada ou do Tribunal de
Justiça Militar.

Art. 101 - A matrIcula, aberta a vista da nomeaçäo do magistrado, deverà
conter, entre outros, registro dos seguintes fatos relativos a sua vida
funcional:

I - nome do magistrado;
II - data de nascirnento;
Ill - data da nomeaçâo, da remoção e da promoção;
IV - data da posse no cargo e da entrada em exercicio;
V - data da declaraçao de vitaliciedade;
VI - interrupcao do exerciclo e seu motivo;
VII - processo intentado contra o magistrado e respectiva decisäo;
VIII - elogio ou nota desabonadora;
IX - pena disciplinar.
Art 102 - For antigUidade geral no servico publico entender-se-ã o tempo

de efetivo exerciclo em função pUblica.
Paragrafo Unico - Näo serão deduzidos coma interrupção:
- a periodo de trânsito a que se refere o art. 96 desta el;

II - o tempo de suspensao por efeito de processo criminal, se sobrevier a
absolviçao;

III - a afastarnento previsto nos incisos I e II do art. 145 desta lei.
Art. 103 - 0 tempo de serviço prestado nas atividades pUblica au privada

será cornputado.para efeito deaposentadoria.
Art. 104 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço e

férias-prêrnio serão deduzidos Os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade compulsoria prevista no inciso III do art.

;145 destalei.
Art. 105 - A apuração do tempo de serviço pUblico namagistratura 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 .jestantes,' ate cento e oltenta. e .dois, não .serão
computados, arredondando-se para . urn' ano . quando excederem esse

flU rnero.
Art. 106 - For antiguidade na entrãncia, entender-se-ã a tempo liquido de

efetivo exercicio nela, não se descontando as interrupçoes por motivo de luto
ou casarnento, férias, licença-paternidade, licença para repouso a gestante,
licença para tratarnentos de saUde, afastamento nas hipóteses do art. 140,
disponibilidade nos casos dos incisos I e II do art. 145 e Os periodos a que se
referem Os arts. 95, § 1°, e 180 desta el.

Art. 107 - A remoçao e a disponibilidade compulsôrias impedirao a
contagern do periodo de trãnsito como de servico, salvo para efeito de
aposentadoria.

Paragrafo Unico - Do magistrado rernovido compulsoriamente ou em
dispOnibilidade contar-se-á, para efeito de antigUidade, o tempo de serviço
prestado anteriormente, se voltar ao cargo.

Art. 108 - A lista de antigUidade será revista pelo Departamento da
Magistratura, a qualquer tempo, sempre que ocorrer qualquer dos fatos que a
devam rnodificar, dando-se de tal revisão oportuna ciência a todos as
magistrados, no prazo de sete dias, por sirnples comunicaçao a ser publicada
no diãrio oficial, tambérn se publicando a lista inteira e consolidada,
semestralmente, na primeira quinzena de cada semestre civil, nela se
retratando a posição da antigUidade dos magistrados como verificada no
Ultimo dia do semestre anterior.

Paragrafo Unico - A revisão terá por fim:
I - a exclusão do magistrado falecido, aposentado ou que houver perdido a

cargo;
II - a dedução do tempo que não deva ser cantada;
III - a inclusão do tempo que deva ser contado.
Art. 109 - Dentro de trinta dias cantadas da publicação da lista no "Diário

do Judiciário", a magistrado que se julgar prejudicado podera apresentar
reclamacao, que não terá efeito suspensivo.

§ 1° - A reclarnaçao serã julgada pelo Conseiho da Magistratura, na
primeira reunião.

§ 20 - Atendida a reclamacao, alterar-se-á a Iista.
§ 3° - Decorrido sem reclamaçao a prazo referido no artigo, prevalecerá a

lista ate que outra seja aprovada.
Art. 110 - A antigUidade nas tribunais, estabelecida para os fins previstos

nesta el au no Regimento Interno, será apurada:
I - pela posse;
II - pela entrada em exercicia;
III - pela nomeacaa;
IV - pela idade.
Art. 111 - A antiguidade do magistrado, para a efeito de pramaçào ou autra
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que lhe seja atribuido nesta lei, será estabelecida em cada entrãncia e
apu rada:

I - pela entrada em exercIcio;
II - pela posse;
Ill - pela nomeação;
IV - pelo tempo de serviço na magistratura;
V - pelo tempo de serviço pUblico no Estado;
VI - pela dade.

Capitulo IV
Da Incompatibilidade

Art. 112— Não poderá ser nomeado nem promovido por merecimento para
os tribunals aquele que tiver, no tribunal, cônjuge ou parente consangulneo
ou afirn, em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau, inclusive.

§ 10 - Se, por forca de promoção por antigCiidade, dois ou mais Juizes corn
assento no tribunal forem conjuges ou parentes, consangulneos ou afins, em
linha reta ou no terceiro grau colateral, o primeiro que conhecer da causa ou
votar em qualquer deliberacão impedirá que 0 outro participe do julgamento
ou da votacao.

§ 2° - Não podera integrar o Orgao Especial, de modo efetivo ou por
substituiçao, o magistrado alcançado pelo impedimento estabelecido neste
artigo.

Art. 113 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderao 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 antiguidade, a
regra do § 1° do referido artigo.

Paragrafo ünico - 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-a:
- antes da posse, contra o Ultimo nomeado ou o menos idoso, sendo as

nomeaçoes da mesma data;
II - depois da posse, contra o que Ihe tiver dado causa e, sendo ela

imputada a ambos, contrao que contar menos tempo de servico judiciário ou,
seeste for igual, contra o de menos tempo de serviço pUblico estadual.

Art. 115 - Se o magistrado que deva ser afastado não solicitar exoneração
ou declaraçao de disponibilidade, esta he será imposta pela Corte Superior,
adotando-se as normas processuals relativas a abandono decargo.

Art. 116 - Não poderão servir conjuntamente no mesmo processo
advogado e Desembargador, Juiz, servidor ou membro do Ministério PUblico,
parentes em grau indicado no art. 112 desta lei, resolvendo-se a
incompatibi!idãde&mfavor do adogado.
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Capitulo V

Dos Subsidios e das Indenizacoes
Secao I

Dos Subsidios
Art. 117 - Os subsidios dos magistrados serão fixados nos termos da

Constituicao da Repüblica.
§ 10 - Os subsidios dos Desembargadores não excederão os percebidos

pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal nem serão inferiores a 95%
(noventa e cinco por cento) dos percebidos pelos Ministros do Superior
Tribunal de Justica e não poderão constituir paradigma para nenhum servidor
do Estado.

§ 2° - Os Juizes de Tribunal de Alcada e do Tribunal de Justiça Militar terão
subsidios iguais.

§ 30 - A fixaçao dos subsidios far-se-a corn a diferenca de 5% (cinco por
cento) de urna para outra categoria da carreira.

§ 40 - o cargo de Juiz de Direito Substituto e o de Juiz de Comarca de
Primeira Entrãncia são considerados da mais baixa entrãncia na carreira.

Art. 118 - Para o recebimento dos subsidios, o exercicio das funçoes serã
atestado:

- quanto a Desembargador, em folha organizada na Secretaria do
Tribunal de Justiça, corn 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, corn o visto do
P residente;

Ill - quanto aos Juizes de primeiro grau, em folha organizada na respectiva
comarca, corn o visto do Diretor do Foro.

Seção II
Das IndenizaçOes e Outros Pagamentos

Art. 119-0 magistrado terá direito a:
- pagarnento de diana correspondente a urn trinta avos do subsidio dos

magistrados, reembolso de despesas de transporte, quando se afastar da
sede em substituiçao, a serviço ou em missão oficial;

II - reembolso das despesas de transporte e rnudança;
Ill - pagamento por aula ou conferência proferida na Escola Judicial

Desembargador Edésio Fernandes;
IV - subsidio especial de Natal;
V - urn terço dos subs idios, em razão de ferias;
VI - auxilio-doença;
VII - auxilio-moradia.
VIII - 20% (vinte por cento) dos subsidios em razão de atuação, como

titular, na Turma Recursal dos Juizados Especiais.
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§ 1° - Os pagarnentos a que se refere o inciso I deste artigo serão

processados e efetuados pela Secretaria do Tribunal de Justiça, de Tribunal
de Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar.

§ 2° - 0 reembolso previsto no inciso II deste artigo serà pago ao Juiz
quando, removido do cargo de Juiz de Direito Substituto para o de titular de
comarca de primeira entrãncia ou promovido, passar a ter exercicio em outra
comarca.

§ 3° - A rernoção a pedido de uma para outra comarca não dã direito a
percepção do reembolso previsto no inciso II deste artigo.

§ 4° - 0 pagamento previsto no inciso Ill deste artigo far-se-a corn base no
disposto no Regularnento 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-Funerat e da Pensão

Art. 120 - Ao cOnjuge sobrevivente pagar-se-á irnportância correspondente
a urn rnês dos subsidios que o magistrado percebia, para atender as
despesas de funeral e luto.

§ 1° - Quem, na falta do conjuge sobrevivente, houver custeado o funeral
do magistrado será indenizado das despesas comprovadas, ate o montante
referido neste artigo.

§ 2° - 0 pagamento da indenizaçao será processado e efetuado na
Secretaria do Tribunal de Justica, de Tribunal de Alçada ou do Tribunal de
Justiça Militar.

Art. 121 - Par falecimento do magistrado, independentemente da data do
óbito, serà devida a seu cOnjuge ou cornpanheiro por uniäo estãvel, assim
declarado por sentença, ou, na falta destes, aos filhos dependentes, rnenores
ou incapazes, pensäo mensal, calculada nos termos da Constituiçao.

Paragrafo Unico - A pensao de que trata este artigo serã dividida entre as
beneficiãrios, se for o caso, na forma da legislacao aplicavel.

Capitulo VI
Das Férias

Seçao I
Das Férias Anuais

Art. 122 - Os magistrados terão direito a férias anuais,por sessenta dias,
coletivas ou individuais.

§ 1° - As férias individuais serão concedidas nos casos em que a
magistrado tenha servido durante as férias coletivas.

§ 2° - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade de
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servico, a critério do Presidente do Tribunal dé Justiça, serão indenizadas,
em dinheiro, por ocasião da aposentadoria ou decorrido urn ano do periodo
em que podiam ser gozadas.

Subsecão I
Das Férias nos Tribunals

Art. 123 - Os membros dos tribunals gozarão férias coletivas nos periodos
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:

I - as Presidentes dos tribunals;
II - Os Vice-Presidentes dos Tribunals de Justica e de Alçada, se o exigir o

servico a seu cargo;
III - o Corregedor-Geral de Justica;
IV - os Desembargadores e as Juizes de Tribunal de Alcada integrantes de

Câmara Especial de Ferias;
V - a Desembargador que, por motivo de serviço eleitoral, não tiver gozado

férias coletivas.
§ 1° - As férias individuals somente podem acurnular-se por imperiosa

necessidade de serviço.
§ 2° - Serã vedado a afastamento, em gozo de férias individuals, de Juizes

em nUmero que possa comprometer a quOrum de julgarnento do tribunal ou
de qualquer de seus Orgãos judicantes.

Subsecao II
Das Férias na Primeira lnstância

Art. 125 - Os magistrados de primeiro grau gozarão férias coletivas no
periodo de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.

§ 1° - Urn dos periodos de férias coletivas pode ser transformado em
periodo de férias individuais, a critério e niediante resolucão da Corte
Superior.

§ 2° - Ao magistrado que, par motivo de plantão ou de serviço eleitoral, não
tiver gozado férias coletivas serão concedidas férias individuais, mediante
autorizacão do Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3° - As férias individuais sO serão concedidas por periodos
correspondentes aos das férias coletivas não gozadas.

§ 4° - As férias individuais não serão concedidas concomitantemente ao
Juiz a quem caiba substituir e ao que deva ser substituldo.

Art. 126 - Nos perlodos de férias coletivas, somente serão praticados as
atos processuais e processadas as causas seguintes:

- a producão antecipada de provas, de que trata o art. 846 do COdigo de
Processo Civil;

II - a citação, a firn de evitar a perecimento do direito;
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III - a arresto, o sequestro, a penhora, a arrecadaçào, a busca e a

apreensão, a depósito, a prisão, a separação de corpos, a abertura de
testamento, as embargos de terceiro, a nunciacão de obra nova, a liminar em
mandado de segurança, o suprimento de consentimenta para o casamenta e
outros atos analogos;

IV - os atos de jurisdicao voluntãria, bem coma os necessários a
conservacão de direitos, quando puderern ser prejudicados pelo adiamento;

V - as causas de alimentos provisionais, de daçao au remoção de tutares
ou curadores, bern coma as que se processam pelo rita sumariissimo;

VI - as causas e as atos processuais da jurisdicão criminal;
VII - as causas e as atos processuais referentes ao Juizado da Inféncia e

da Juventude;
VIII - todas as causas que a lei federal determinar;
IX - as conflitos de competéncia, em casos de réus presos ou quando

pendente pedido de liminar.
Art. 127 - Durante as ferias coletivas, servirâo na Comarca de Bela

Horizonte e nas comarcas do interior do Estado Juizes designados par ato do
Presidente do Tribunal de Justiça, que definirá sua competencia.

§ 1 0 - Nas comarcas do interior, a Presidente do Tribunal de Justica
atribuirã competência ao Juiz de plahtão para substituir nas comarcas que
não a tenham.

§ 2° - 0 plantão estabelecido neste artiga serä exercido, preferencialmente,
par Juizes de Direito Auxiliares e par Juizes de Direito Substitutos.

Art. 128 - Nas sãbados, domingos e feriados, na Comarca de Bela
Horizonte, servirá urn Juiz designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
em escala mensal, para canhecer de "habeas corpus", funcionando urn
Escrivão e servidores designados pelo Corregedor-Geral de Justiça,
mediante rodIzio.

§ 1 0 - Para as comarcas do interior do Estado, a Corte Superior
estabelecerá microrregiôes em que as Juizes respectivas, mediante
designacäo do Presidente do Tribunal de Justiça, se revezarão, para efeito
deste artigo, levando-se em canta a distància e as vias de comunicaçãa que
possibilitem a realizaçao do plantão.

§ 2° - Na hipôtese do parágrafo anterior, terá preferencia na indicação a
Escrivão e as demais servidores lotados na comarca do Juiz indicado para a
respectivo plantao.

§ 30 - Os Juizes e as servidores designadas para a plartaa prevista neste
artigo ficarão corn a direito a carnpensacao ' pelas dias em que servirem.

Seçaoll
Das Férias-Prêmio

Art. 129 - Após cada'peiodo de cinôo.anos de éfetivo èxerciciO de serviça
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püblica, a magistrado terá direito a férias-prêmio de trés meses, adrnit;da
a canversãa em espécie, paga a titulo de indenização, quando da
aposentadoria.

Parágrafo Unica - Da contagem do qUinqUênio, não se deduzirá a tempo de
afastamento do exercicia das funçoes par motivo de:

- casamento ou luto, ate alto dias;
II - ferias;
III - licenca para tratamenta de saUde, ate centa e aitenta dias.
Art. 130 - 0 gaza das férias-premio serã deferido pela Presidente do

tribunal campetente.
Paragrafo ünico - Não poderãa ser gazadas as férias-premio quando:
- ocorrer fase de intensidade de qualificaçao eleitoral au de proximidade

de pleita;
II - estas recairem em més de funcionamento do jüri, salvo na Comarca de

Bela Horizante;
III - estiver a magistrado cam autos em seu poder além do prazo legal;
IV - pender de julgamento causa cuja instruçaa tenha sido dirigida pela

magistrado, ou existirem autos conclusos para sentença ou despacha par
tempo superior ao prazo legal;

V - inexistir Juiz para a substituição au esta sobrecarregar
demasiadamente a substituta;

VI - estas forem cantrárias ao interesse publico.
Art. 131 - 0 pedida de concessão de férias-prêmio será instruido corn

prova de que não existem as impedimentos referidos nos incisos III e IV do
paragrafo ünico do artigo anterior.

Art. 132 - Serão devidos ao cOnjuge sobrevivente ou ao companheira par
união estável, assim deciarado par sentença, sobrevivente e aos herdeiros
necessários do magistrado, em caso de falecimento deste, ocorrido quando
na atividade, as subsidios correspondentes a perlodas de férias-prémio nãa
gozadas nern contadas em dobro.

Capitulo VII
Das Licenças e do Afastamento

Seçao I
Das Licenças

Art. 133-0 magistrado podera ser licenciado:
- para tratamenta de saUde;

II - par motiva de daença em pessoa da familia;
III - para repouso a gestante;
IV - par motiva de Iicença-paternidade.
Art. 134 - A licença para tratamento de saUde terá a prazo maxima de dais

anas, não se interrampenda a cantagem desse prazo pela reassuncão do

I
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exercicio por periodo de ate trinta dias.

§ 1° - No caso de licença para tratamento de saüde, findo o prazo máxirno,
o magistrado será submetido a inspecão de saüde, devendo reassurnir o
cargo dentro de dez dias contados da data do laudo que concluir por seu
restabelecimento.

§ 2° - Concluindo o laudo pela continuação da enfermidade, será iniciado o
processo de aposentadoria.

Art. 135 - 0 requerimento de licenca para tratarnento de saUde deverá ser
instruido corn atestado rnédico.

§ 1° - Se a licença e suas prorrogaçöes ininterruptas forem P01 prazo
superior a trinta dias, o requerimento deverá ser instruido corn laudo de
inspeção expedido por junta médica oficial.

§ 2° - Se nexistir junta médica oficial na cornarca de exercIcio do
rnagistrado, a Iicença poderé ser concedida corn atestado assinado por mais
de urn medico e visado pela junta médica do Tribunal de Justiça, podendo ser
exigido o exame pessoal do magistrado.

§ 3° - Nos casos de tuberculose, cardiopatia descompensada, alienaçao
rnental, neoplasia maligna, leucemia, cegueira, lepra, penfigo foliäceo,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
paralisia que impeça a locomoçäo ou AIDS, a concessão da Iicença
dispensará requerimento, devendo ser concedida de oficio, rnediante sirnples
apresentacao do atestado ou laudo medico.

§ 4°- Nos casos referidos no paragrafo anterior, a Iicenca será concedida
por prazo indeterminado e importara instauraçao do processo de verificacao
de invalidez.

§ 50 - Permanecendo o magistrado em Iicença para tratamento de saUde
pelo prazode urn ano, ser-Ihe-á concedido auxilio-doença no valor de urn
més de subsidios.

Art. 136 - Na Iicença para tratamento de saUde em pessoa da familia do
rnagistrado, o requerimento deverà ser instruido na forma estabelecida no art.
135 desta lei, devendo o atestado ou o laudo de inspeção, expedido por junta
rnédica, declarar a indispensabilidade da assistência pessoal do magistrado e
a incompatibilidade de sua prestação corn o exercicio do cargo.

§ 1° - Para efeito do disposto neste'artigo, considerar-se-ão da familia do
rnagistrado o cônjuge não separado, o companheiro em união estàvel, os
fithos, os pais, Os sogros e os irmãos que vivarn em sua companhia.

§ 2° - A licença pormotivo de doenca em pessoa da familia, ate o prazo de
trinta dias, será concedida corn rernuneraçäo integral e, alérn desse prazo,
sem rernuneração.
'-Art 137 A Iicença-paternidade,a licença para tratarnento de saUde e a
Ii6ena-maternidade seão concedidascom rernuneracäo integraL:.
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Art. 138 - A Iicença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco

dias üteis e a de repouso a gestante pelo de cento e vinte dias, devendo o
pedido ser instruido corn atestado medico.

Secao II
Do Afastamento

Art. 139 - Sem prejuizo do subsIdio, o magistrado poderá afastar-se de
suas funçoes ate oito dias consecutivos por motivo de:

- casarnento;
II - falecimento de cOnjuge, ascendente, descendente, sogro ou irmãos.
Parégrafo Unico - No caso do inciso I deste artigo, o magistrado

comunicará, corn antecedência, o afastamento ao seu substituto legal e, no
caso do inciso II, fará a cornunicação, se possivel.

Art. 140 - Conceder-se-a afastamento ao magistrado, sern prejuizo do
subsIdio:

I - para frequencia em congressos, cursos ou serninãrios de
aperfeiçoarnento, especializaçao e estudos, pelo prazo necessário a sua
conclusão, inclusive no exterior, mediante prévia autorizaçäo da Corte
Superior, vedada a recusa irnotivada;

II - para prestaçäo de servicos exclusivamente a Justiça Eleitoral;
Ill - para exercer a Presidência da Associaçao dos Magistrados Mineiros

ou da Associacao dos Magistrados do Brasil.
Capitulo VIII

Da Aposentadoria
Art. 141 - 0 magistrado vitalicio aposentar-se-á:
I - cornpulsoriarnente, aos setenta anos de idade, por invalidez ou por

interesse pUblico;
II - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez anos de

efetivo exercicio no serviço püblico e cinco anos de exercicio na magistratura,
observadas as seguintes condicOes:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homern, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuiçao, se muiher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se hornem, e sessenta anos de idade,
se muiher, corn proventos proporcionais ao tempo de contribuiçao.

Paragrafo ünico - Os proventos da aposentadoria serão iguais aos
subsidios correspondentes ao cargo em que ela ocorreu e serão reajustados
na mesma proporção dos aurnentos concedidos, a qualquer titulo, aos
magistrados em atividade.

Art. 142 - Ao cornpletar setenta anos de idade, o magistrado perdera
autornaticamente o exercicio do cargo, cumprindo a Corte Superior organizar
a lista ou fazer a indicação para preenchimento da vaga, independentemente
de ato declaratôrio da vacãncia do cargo.
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Paragrafo Unico - A formalizaçao da aposentadoria dar-se-ã 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 voluntãria será requerida pelo interessado
diretamente ao Presidente do Tribunal de Justica e processada na forma do
paragrafo Unico do artigo anterior.

Art. 144 - A aposentadoria par invalidez será decretada pela Carte
Superior, em processo estabelecido no Regimento Interno do Tribunal de
J ustiça.

Capitulo IX
Da Disponibilidade

Art. 145 - 0 magistrada serâ pasta em disponibilidade:
I - em razão da extincao do carga ou da transferéncia da sede da comarca;
Il—em razão da incampatibilidade prevista no art. 113 desta lei;
Ill - compulsoriamente, no caso e na forma estabelecidos na Constituiçao

da RepUblica.
§ 1° - Na caso de transferéncia da sede da -comãrca, a magistrada nãa será

calocado em disponibilidade se preferir remover-se para a nova sede,
requerendo-a aa Presidente do Tribunal de Justiça ate quinze dias depois de
efetivada a mudança.

§ 2° - Na casa de extinçaa do cargo, a magistrado poderã ser aproveitado
em outra camarca de igual categoria que estiver vaga au que vagar, se a
requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 30 - 0 recurso interpasto contra a decisão administrativa que decretar a
disponibilidade compulsOria serã recebido nos efeitos devolutivo e
suspensiva, condicianando-se a perda da função jurisdicional ao julgamento
daquele.

Art. 146 —A disponibilidade referida nos incisos I elI do artiga anterior:
I - assegura aa magistrada todos as direitas da atividade, inclusive

remuneração e promoçao par merecirnento e antigUidade;
II - impöe aa magistrado tadas Os deveres e tadas as restriçOes

estabelecidos para a magistratura, submetendo-o a disciplina judiciãria e
sujeitanda-o as penalidades aquela aplicáveis.

Art. 147 —A disponibilidade prevista no inciso Ill do art. 146 desta lei:
I - assegura aa mágistrada proventos proporcionais aa tempo de serviço;
II - sujeita-o a perda do cargd em razão de sentença criminal;
Ill - faculta-lhe a reaproveitamento, nos termas que a Regimento Interna

estábelecer;
IV '— impede-a de cantar a tempo de disponibilidade.

CapituloX
Da Cessaçad do Exerciclo
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Art. 148 - Para a magistrada vitalicia, cessará a exercicia da funcao

jurisdicianal:
- por perda do cargo em razão de:

a) sentenca judicial transitada em julgado;
b) perda da nacianalidade ou dos direitos politicos, nos termos da

Constituiçãa da Republica;
II - por apasentadaria au exoneraçäo a pedida;
III - par disponibilidade au rernaçãa compulsoria, ate a reapraveitamenta.
Art. 149 - Para a magistrado nãa vitalicio, cessarã a exercicia da funcãa

jurisdicianal, em virtude de exoneraçãa, nas termos do art. 174 desta Iei.
Capitulo Xl

Da Disciplina Judiciária
Secao I

Dos Deveres do Magistrado
Art. 150 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, corn independencia, serenidade e exatidão, as

disposiçOes legais e as atas de seu oficia;
II - sentenciar ou despachar sem exceder injustificadamente as prazos;
III - determinar as pravidências para que as atos processuais se realizern

nos prazos legais;
IV - tratar corn urbariidade as partes, as membros do Ministério POblica, as

advogados, as testernunhas, as servidores e auxiliares da Justiça e atender
aos que a pracurarern, a qualquer momenta, quando se tratar de pravidencia
que reclame e possibilite solução dé urgencia;

V - residir na sede da cornarca;
VI - comparecer ao FOrum, pontualmente, no inicio do expediente fixado

par resoluçao da Corte Superior, nao se ausentando injustificadamente antes
do seu término;

VII - exercer assidua fiscalização sabre as subordinados, especialmente no
que se refere a cobrança de custas e emolurnentos, mesmo nao havendo
reclamação das partes;

VIII - rnanter conduta irrepreensivel na vida püblica e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana,

feriados e férias coletivas, corn direito a cornpensacãa.
Art. 151 - E vedado ao magistrado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outra cargo ou funcao, salvo uma

de magisterio;
II - receber, a qualquer tItulo e sob qualquer pretexto, percentagern ou

custas nos processos sujeitos a seu despacho ou julgamenta;
III - exercer atividade pal Itica-partidaria;
IV - exercer a comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive a
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de econornia mista, exceto como aciortista ou quotista;

V exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associaçao ou
fundacao, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associacao de classe,
sem remuneracão;

VI - manifestar, por qualquer meio de comunicacão, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrern, ou juizo depreciativo
sobre despachos, votos ou sentencas de órgãos judiciais, ressalvada a critica
nos autos e em obras técnicas ou no exercicio do magisterio.

§ 10 - 0 exercicio de cargo ou funcao de magisterio serã permitido sornente
se houver compatibilidade de horários, vedado, em quaisquer hipOteses, o
desempenho de funçao de direcao administrativa ou técnica de
estabelecimento de ensino.

§ 2° - 0 magistrado poderá desempenhar função docente em curso oficial
de preparaçao para a judicatura ou de aperfeiçoarnento de magistrados,
cumulativamente corn o exercIcio de cargo ou funcão de magistério.

Seçao II
Das Penalidadés

Art. 152 - 0 magistrado não poderá ser punido nern prejudicado pelas
opinioes que rnanifestar nas decisOes que proferir, salvo em casos de
impropriedade ou excessos de Iinguagem.

Art. 153— São penas disciplinares:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção e disponibilidade compulsOrias;
IV - aposentadoria compulsória corn proventos proporcionais ao tempo de

contribuição;
III - demissão.
Paragrafo Unico - As penas de adverténcia e de censura serão aplicáveis

somente aos JuIzes de 10 grau.
Art. 154 - A pena de adverténcia será aplicada reservadamente, por

escrito, no caso de negligencia no cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 155 - A pena de censura será aplicada reservadarnente, por escrito, no

caso de reiterada negligencia no curnprirnento dos deveres do cargo ou no
caso de procedimento incorreto, se a infraçao não justificar a imposição de
pena mais grave.

Paragrafo Unico - A aplicação da pena de censura impedirá a inclusão do
Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo deUm ano contado de
sua imposição.

Art. 156 - A pena de remoção computsoria será aplicada em razão de
interesse püblico quando:

I - o procedirnento funcional do magistrado, sem caracterizar fato
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determinador da disponibilidade ou da aposentadoria compulsOrias ou de
demissão, for incompativet corn o born desempenho da funçao jurisdicionat
na comarca;

II - o prestigio do magistrado e a prestacao jurisdicional na comarca
estiverem cornprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa
do Juiz.

Art. 157 - A pena de disponibilidade compulsOria será aplicada em razão
de interesse pUblico, reconhecido, sern prejuizo do reconhecimento em
outros casos, quando:

I - o procedimento funcional do magistrado, sern caracterizar fato
determinador da remocao ou da aposentadoria cornpulsoria ou de demissão,
for incornpatIvel corn o born desempenho da funcao jurisdicional;

II - o prestigio do rnagistrado e a prestaçao jurisdicional na comarca
estiverem cornprometidos em razão de outros fatos que envolvarn a pessoa
do Juiz.

Art. 158 - A pena de aposentadoria compulsoria serà aplicada ao
magistrado:

I - manifestarnente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo proceder

funcional seja incompativel corn o born desernpenho das atividades do Poder
Judiciário.

Art. 159 - A pena de demissão será aplicada em razão de:
I - sentença judicial transitada em julgado;
II - exercicio, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra funcão,

salvo de urn cargo de rnagisterio;
III - recebimento, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, de

percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou
julgamento;

IV - exercIcio de atividade polItico-partidaria;
V - abandono do cargo;
VI - procedirnento incornpativel corn a dignidade, a honra

suas funçOes, por decisão da maioria de votos dos mern
Superior, assegurada ampla defesa.

Art. 160 - 0 rnagistrado que ainda nao tenha adquirido
poderã ser exonerado nas hipOteses previstas nos arts. 158 e
nos casos de falta grave.

Paragrafo ünico - Entender-se-à como falta grave a
procedirnento que tiver dado causa a advertência ou censura.

Secão III
Dos Procedimentos

Art. 161 - Os procedirnentos para apuração de faltas e
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penalidades, bern coma para a decretaçao de remoçao ou disponibilidade
compulsOrias, assegurarão a resguardo devido a dignidade e a
independencia do magistrado e serão estabelecidos no Regimento Interno do
Tribunal de Justica.

Subsecao I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar de Juiz

de Direito na Corregedoria-Geral de Justiça
Art. 162 - Sem prejuIzo da iniciativa da Corregedoria-Geral de Justiça,

qualquer pessoa poderá representar a respeito de abuso, erro, irregularidade
ou omissão imputados a magistrado, devendo a Corregedor-Geral de Justiça
adotar as medidas cabiveis para a sua apuraçao.

Parágrafo ünico - A representacao serã arquivada, se manifestamente
improcedente.

Art. 163 - Sempre que for necessário apurar-se fato ou circunstância para
determinaçao de responsabilidade disciplinar do Juiz, será instaurada
sindicãncia pelo Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 164 - A sindicãncia serâ aberta por ato do Corregedor-Geral de
Justica, não se exigindo comissão processante nem procedimenta formal,
podenda ser designado Juiz-Corregedor para conduzir os trabathos.

§ 10 - 0 sindicante realizarã diligencias e investigaçOes necessárias a
elucidação dos fatos.

§ 2° - A sindicãricia deve ser conduzida de forma imparcial, corn a utilização
de todos as meios admitidos em direito, devendo ser conclulda no prazo de
trinta dias contados da data do ato de sua instauração, podendo ser esse
prazo prorrogado por igual perlodo.

§ 3° - Ultimada a sindicãncia, a sindicante deverá elaborar relatOrio
conclusivo, resumindo as peças principals e mencionando as provas que
serviram de embasamento para a sua conclusão.

Art. 165 - Será dispensada a sindicãncia quanda a falta disciplinar constar
em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou constituir flagrante
desacato ou desobediência.

Art. 166 - Concluida a sindicãncia, se apurados a descumprimento de
dever ou a cometimento de falta funcional par parte do magistrado, a
Corregedor-Geral • de Justiça, em despacho, resumirá a acusacão,
mencionando e classifiando as fatos, e encaminharã Os respectivos autos ao
Presidente da Corte Superior para instauração deprocesso administrativo, de
conformidàde corn o qüe dispOe a Rëgimento lnterño do Tribunal de Justiça.

Subsèçao ll
Da extinção dos Efeitbs da Punibilidade

Art. 167 - A pena de censiira perd&áeus' efeitos decorrida urn ano do
trãnsito em julgado da decisãô uea hbuver aplicàdo prazô ue, no caso de
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reincidência, será contado em dobro a partir da Oltima punição.

Titulo II
Da Magistratura

Art. 168 - A magistratura da justiça comum compreenderá Os cargos de:
I - Juiz de Direito Substituto;
II - Juiz de Direito de Primeira Entrância;
Ill - Juiz de Direito de Segunda Entrância;
IV - Juiz de Direito de Entrância Especial;
V - Juiz de Tribunal de Alçada;
VI - Desembargador.

Capitula I
Do Concurso para Ingressa na Magistratura

Art. 169 - 0 ingresso na magistratura far-se-a no cargo de Juiz de Direito
Substituto, apOs concurso pUblico de provas e titulos, perante comissão
exarninadora integrada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que a
presidira, par Desembargadores, urn dos quais será a Diretor da Escola
Judicial Desembargadar Edésio Fernandes, salvo impedimenta, e par urn
representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Parãgrafo ünico - 0 concurso será válido par dais anos, a contar de sua
homologação.

Art. 170 - São requisitos para ingresso na magistratura:
- ser brasileiro e estar no exercicio dos direitos civis e politicos e em dia

corn a serviço militar;
II - ter mais de vinte e cinco anos de idade na data da inscrição no

concurso;
Ill - ser bacharel em Direito ha pelo menos quatro anos na data da

inscriçãa no concurso;
IV - apresentar laudo de junta médica oficial, cornprobatOrio de higidez

fisica e mental e de auséncia de defeito fisico que o incapacite para a
exercicio da funcão;

V - apresentar atestado de antecedentes, folha corrida e prova de
idoneidade moral;

VI T cornprovar, na data da inscrição no concurso, pela menos quatro anos
de efetivo exerciclo, a partir da colaçao de grau, coma magistrado, Promotor
de Justiça, advogado ou servidor püblico ocupante de cargo ou funçao para
cujadesempenho sejam exigidas conhecirnentos privativos de bacharel em
Direito, a juizo da camissão examinadara;

VII - submeter-se, durante a concurso, a processo de avaliaçao
psicolOgica, sob supervisaa do setor de psicolagia da Escola Judicial
Desembargadar Edésio Fernandes;

VIII - ser aprovado em concurso pOblico de pravasetitulos.

N
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§ 1° - 0 concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto

serã regido pelas normas constantes em resolucao da Corte Superior e no
respectivo edital, onde serà fixado o valor da taxa de inscrição.

§ 2° - A prova de idoneidade moral seré feita por investigacao a que seré
submetido o candidato, relativa aos aspectos moral e social, para o que ele
apresentará "curriculum vitae", corn indicaçao dos lugares em que teve
residência nos ültimos dez anos, estabelecimentos de ensino frequentados,
empregos particulares ou funçoes publicas exercidas, empregadores ou
autoridades perante as quais tiver servido.

§ 3° - Poderá a comissâo examinadora do concurso indeferir o pedido de
inscricão ou reprovar o candidato, ainda que apresentados os documentos
exigidos, se entender faltarem a ele condi;Oes pessoais para o born
desempenho do cargo.

Art. 171 - 0 concurso será anunciado, corn prazo mInirno de inscrição de
trinta dias em cada urna de suas fases em dital que, contendo as
exigencias desta lei, serã publicado pelo rn r trés vezes no "Diário do
Judiciário", na primeira das quais na integra, obedecendo as regras que
forem estabelecidas em resolução da Corte Superior.

CapItulo II
Da Nomeaçao e da Vitaliciedade

Art. 172 - A nomeação dos candidatos aprovados serã feita pelo
Presidente do Tribunal de Justica, corn observância estrita da ordem de
classificaçao e respeitada a dade maxima de sessenta anos incompletos.

Art. 173 - Os Juizes de Direito Substitutos tomarão posse, de preferência
coletivarnente, em sessão solene do Pleno do Tribunal de Justica e terao,
desde então, direito aos subsidios do cargo.

§ 1° - Empossados, os JuIzes passarão a freqUentar curso ministrado pela
Escola Judicial Desernbargador Edésio Fernandes, por prazo nunca inferior a
trés meses.

§ 2° - Durante o curso, os Juizes seräo submetidos a avaliaçOes periôdicas,
inôluindo acompanhamento psicologico e exames medicos, e serã
aprofuridada a investigacao relativa aos aspectos moral e social, a fim de se
verificaremséu nivel decoñhecimento, o aproveitamento, a aptidâo e a
adequacao ào exercIcio da funçao judicante.
- § 3° - Os não habilitados no curso ficaräo 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 bienio de estagio a Corte Superior
faráminOciosa avaliação do desempenho das atividades do magistrado e
encaminhará o processo ao Tribunal Pleno para decidir sobre o
reconhecimento do direito a vitaliciedade.
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Art. 175 - 0 Tribunal Pleno editará resoluçao disciplinando a matéria

deste capItulo e do anterior.
Art. 176 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Departamento da Magistratura

fare publicar, no "Diário do Judiciãrio", edital corn prazo de quinze dias para
inscricão dos candidatos.

§ 1° - 0 provimento de vagas nos tribunais de 2° grau independe de edital e
inscrição.

§ 2° - A data da abertura de vaga, para efeito de determinaçao do critério
de promoção, será:

I - a do falecimento do magistrado;
II - a da publicaçao do ato de aposentadoria ou de exoneração do

mag istrado;
III - a da publicaçao do ato que decretar a perda do cargo, nos casos do

art. 148, I, desta lei, a da remoçäo ou da disponibilidade compulsorias;
IV - aquela em que o Juiz, promovido ou removido, deixar o cargo, corn a

lavratura do termo de afastamento, que deverá ser encarninhado ao Tribunal
de Justiça, imediatarnente, pelo Escrivão.

§ 3° - Havendo simultaneidade na data da ocorréncia de vaga, a
precedéncia de abertura determinar-se-ã pela ordern alfabética das
comarcas.

§ 4° - Não se inscrevendo no prazo, presumir-se-ä que o Juiz nao aceita o
lugar vago.

§ 5° - A remocao precedera a prornocao por merecimento.
§ 6° - A vaga decorrente de remoçao será provida obrigatoriarnente por

promoçao.
§ 7° - A prornoção para entrância especial serà para o cargo de Juiz de

Direito Auxiliar, e o provimento da titularidade das varas nessa entrãncia serã
efetivado mediante rernoção, obedecido o critério da antiguidade, permitindo-
se o acesso dos Juizes de 2a enträncia a titularidade de vara em caso de não
haver provimento por remoção.

§ 8° - 0 provimento de cargo de Juiz de Direito nos Juizados Especiais
obedecerâ ao mesmo critério adotado no paragrafo anterior, incluindo a
exigéncia de edital.

Seção I
Da Promoçao

Art. 177 - A promocão far-se-a alternadamente por antigUidade e por
merecimento, de entrancia a entrância, observado o inciso II do art. 98 da
Constituiçao do Estado.

§ 1° - Não implicará promoção r m rebaixamento do magistrado a
alteraçao da classificacao da comarca, poderido ele nela permanecer ou ser
removido.

[I
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§ 2° - 0 Juiz que permanecer na comarca etevada de entrância poderá,
se pomovido, nela continuar, desde que o requeira antes de findo o prazo
para assurnir a exercicio na comarca para a qua! tenha sido promovido e seu
pedido seja aprovado pela Corte Superior.

Art. 178 - Para a prornocão por merecimento, a Corte Superior organizarã
lista triplice, quando passive!, em sessão pUblica e por escrutinio secreto,
verificando previamente a existência de remanescentes de listas anteriores,
cujos nomes deverão ser apreciados corn preferéncia, em escrutinio distinto.

§ 1° - Os remanescentes que não obtiverem votação bastante no escrutinio
preferencial concorrerão em igualdade de condiçöes corn as demais inscritos.

§ 2° - 0 mereciniento serã aferido corn prevalência de critério de ordem
objetiva, tendo-se em conta, entre outras condiçöes, a conduta do Juiz, sua
operosidad e no exercicia do cargo, a nUmero de vezes que tenha figurado
em lista, tanto para a entráncia a prover como para as anteriores, bern coma
o aproveitamento em cursos de aperfeicaamenta.

§ 3° - 0 Juiz não poderâ ser votado, sendo nub a vota dada, quando:
- segundo infarmaçäo fundamentada do Corregedar-Geral de Justiça,

injustificadamente não estiver corn a serviço em dia;
II - tiver sofrido pena de censura ha menos de urn ana, nos termos do

paragrafa Unico do art. 157 desta lei, ou estiver submetido a processo que a
sujeite a dernissão, aposentadaria, disponibilidade Cu remoção cornpulsorias;

Ill - segundo inforrnação do Corregedor-Geral de Justica, residir fora da
comarca;

IV - ãinda não tiver alcançado a vita!iciedade.
§ 4° - 0 Juiz terã preferéncia para ser votado para prornação par

merecirnento quando cumprir a prevista no art. 270 da Canstituição do
Estado.

Art. 179 - Não paderá ser promovido nem removido a Juiz que mantiver
processo indevidamente paralisado.

Art. 180 - Na pramacãa par antiguidade, apurada entre as magistrados de
entréncia imediatamente anterior e, em se tratando de promocão para a
cargo de Desembargador, entre as Juizes de Tribunal de Alçada, a Tribunal
de Justiça so poderã recusar a Juiz mais antiga pebo voto motivado de dais
tercos de seus membros, repetinda-se a vatação ate fixar-se a indicaçäo.

Paragrafa Unica - Quanda a magistrado, par trés vezes consecutivas, for
recusado para promoçãa par antiguidade, a Corregedar-Geral de Justiça
instaurará sindicéncia.

Art. 181 - A pramacàa far-se-a par ata do Presidente do Tribunal de
Justiça.

Art. 182-0 périàd6détrânsitO, compreéndida entre a data em quea Juiz
- deixar a exercicia na comarca de que era titular e a data em que assumir na
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comarca para a qual foi pramovido, será cansiderada, para todos as
efeitos, coma de efetivo exercicia na entréncia a que pertencia.

Seçao II
Da Remaçaa

Art. 183 - A remoção do Juiz, vobuntãria au campulsOria, sO padera
efetivar-se para camarca ou vara a ser pravida par merecimenta.

Paragrafo Onico - A remaçãa de urna para outra vara da mesma cornarca
paderá efetivar-se, mesma em se tratanda de vaga a ser pravida par
antiguidade.

Art. 184 - A remoçãa valuntãria será feita a pedida do Juiz, nos seguintes
casas:

- de uma comarca para autra de igual entrância;
II - de uma vara para autra da mesrna carnarca;
Ill - mediante permuta entre dais Juizes da mesma entréncia.
§ 1° - Para abter remação, nas casos dos incisas I e Ill deste artiga, a Juiz

deverá cantar mais de dais anas de efetivo exercicia na camarca, tendo
preferencia, na hipótese do incisa I, a Juiz mais antiga.

§ 20 - A remoção nãa será obtida quanda, segundo informacao da
Carregedaria-Geral de Justiça, a Juiz:

- não estiver corn a servica em dia;
II - tiver sofrido pena de censura ha rnenos de urn ana;
Ill - estiver submetido a processo que a sujeite a demissão, aposentadoria,

dispanibilidade ou remocão compulsorias;
IV - residir fora da comarca.
§ 30 - As remaçöes efetivar-se-ão par ata do Presidente do Tribunal de

Justica, apôs apravaçao da Carte Superior, par malaria de vatas dos
presentes.

§ 40 - Na caso de remação em que a Juiz deva assumir exercicia em autra
cornarca, a periado de transita referido no art. 95 desta el sera cansiderado
coma de efetiva exercicia para todos as efeitos.

Art. 185 - A remação compubsôria serã decretada pela Carte Superior, peba
vato de dais tercas de seus membros, assegurada ampla defesa, nos casas
do art. 154 desta Iei.

§ 1° - Decretada a remação compulsOria, a magistrada perderã a exercicia
da funçao jurisdicional na comarca de que era titular, independentemente de
recurso que possa interpar, e ficara em perioda de tränsito ate a assuncão de
exercicia em outra comarca que he for designada.

§ 2° - 0 perIado de trénsita do magistrado removido campulsoriamente sera
de trés meses, prorrogáveis par igual plaza, a juizo da Carte Superior, em
decisão tomada pela malaria de seus membras.

§ 30 - Vagando comarca que possa ser provida par rernoçãa e existindo
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Juiz de Direito da mesma entrància que tenha sido removido
compulsoriamente e cujo perlodo de trãnsito ja tenha ultrapassado o prazo
previsto no paragrafo anterior, o Corregedor-Geral de Justiça comunicará o
fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o submeterá a Corte Superior,
que decidirá, pela maioria de seus membros, a respeito do aproveitamento do
magistrado, desigriando-Ihe a comarca em questao para seu exercicio.

§ 4° - Ocorrendo a designaçao prevista no paragrafo anterior, e recusando-
se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-à processo para sua
aposentadoria compulsôria.

§ 50 - Na hipOtese do § 30 deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoçao ou de promoçao de outros Juizes se a Code 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 a decretaçao da disponibilidade compulsória, no que
couber, o disposto no artigo anterior.

Capitulo IV
Da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes

Art. 187 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, órgão da
Secretaria do Tribunal de Justiça, terã como Diretor o 2°-Vice-Presidente do
Tribunal, destinando-se precipuamente a selecao e a formaçäo inicial e
permanente dos magistrados, que se farã por meio de cursos, encontros
regionais de estudos juridicos, seminários, conferéncias, publicaçao de
doutrina, jurisprudência e legislaçao e avaliacao de trabaihos.

Art. 188 - 0 Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes constará em resoluçao da Code Superior, de iniciativa do 2°-Vice-
Presidente.

Livro IV
Da Justiça Militar Estadual

Titulo I
Da Composiçao, da Sede e da Jurisdiçao

Art. 189 - A Justiça Militar Estadual, corn jurisdiçao no territôrio do Estado
de Minas Gerais e sede na Capital, e constituida, em 10 grau, pelo Juiz-
Auditor e pelos Conselhos de Justiça, e em 2° grau, pelo Tribunal de Justica
Militar.

Art. 190 - Compete a Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o
bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justica
Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduaçao
de praçasestáveis.

§ 10 -' 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 todadèbisäb administrativa, bern coma o processo que Ihe der

origem, que tiver como objeto a perda de graduaçao da praça estãvel.
Art. 191 —0 Tribunal de Justiça Militar compOe-se de dois Juizes oficiais da

ativa do mais alto posto da PolIcia Militar de Minas Gerais, urn 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 urn da classe
dos Juizes-Auditores e urn representante do quinto constitucional.

Paragrafo ünico - Os Juizes 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 antigUidade e merecimento,
por ato do Presidente do Tribunal de Justica.

Art. 192 - Os candidatos ao cargo de Juiz oficial da ativa serão indicados
em lista séxtupla, organizada pelo alto comando da Policia Militar de Minas
Gerais ou do Corpo de Bombeiros Militar e remetida ao Tribunal de Justiça,
que a reduzirã a lista triplice e a encaminhará ao Governador do Estado para
nomeaçao.

§ 1° - Não havendo oficiais do mais alto posto em nümero suficiente para
as indicaçoes constantes na lista séxtupla, admitir-se-á a indicação de oficiais
ocupantes do posto imediatamente abaixo que reUnam condiçOes para
promocào.

§ 2° - 0 Juiz integrante do quinto constitucional será nomeado,
alternadamente, entre advogados e membros do Ministério PUblico,
obedecida a regra do art. 99 da Constituicao do Estado.

Art. 193 - As promoçoes dos Juizes de carreira da Justiça Militar serão
feitas por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, apOs indicaçao da Code
Superior, no caso de antiguidade, ou, sendo elas por merecimento, mediante
lista triplice, quando possivel, organizada por aquela Code.

Art. 194 - 0 Juiz do Tribunal de Justica Militar e o Juiz-Auditor gozam,
respectivamente, dos mesmos direitos e tern a mesma remuneracao do Juiz
de Tribunal de Alçada e do Juiz de Direito de entrància especial e se sujeitam
as mesmas vedaçOes.

CapItulo I
Da Competéncia

Art. 195 - Compete ao Tribunal de Justiça Militar:
- eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, dar-Ihes posse,

assim como aos seus membros, e deferir-Ihes o compromisso legal;
II - elaborar, modificar ou reformar o regimento interno proprio e o das

Auditorias;
Ill - baixar instruçOes para realizaçao de concurso para Juiz-Auditor

Substituto, servidores da Secretaria do Tribunal de Justica Militar e demais
servidores da Justiça Militar;

IV - processar e julgar originariamente:
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a) os oficiais de posto de Coronel da Policia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;
b) os oficiais da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por

indignidade ou incompatibilidade para o oficialato;
c) as pracas estáveis, nos casos de perda de graduação;
d) o "habeas corpus", nos casos previstos em tel;
e) a revisão dos processos findos na Justiça Militar;
f) a reclamaçao para preservar a competência ou assegurar a autoridade

doseujulgado;
g) os mandados de segurança contra atos de seus Juizes, do Presidente e

do prôprio Tribunal;
V - julgar, em grau de recurso:
a) os embargos as suas decisOes;
b) as apelaçOes e os recursos de decisöes ou despachos dos Juizes-

Aud itores;
C) os pedidos de correiçao parcial;
d) os incidentes processuals, nos termos da Iei processual militar;
e) os recursos de penas disciplinares apticadas 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 Conseihos de Justiça e dos

Juizes-Auditores entre si ou entre estes e aqueles, bem como Os conflitos de
atribuiçoes de autoridades administrativas ou judiciárias militares;

VII - decidir conflitos de incompatibilidade surgidos no curso do processo
entre o Juiz-Auditor e os Juizes Militares do Conseiho ou entre os Ultimos;

VIII - restabelecer, mediante avocatôria, a sua competência, quando
invadida por Juiz inferior;

IX - resolver, por decisão sua ou despacho do relator, nos termos da lei
processual militar, questao prejudicial surgida no curso do processo
submetido ao seu julgamento;

X - determinar as medidas preventivas e assecuratOrias previstas na lei
processual militar, em processo originário seu ou durante o julgamento de
reurso, nediante decisão sua ou 01 intermédio do relator;

Xl - decretar a prisão preventiva, revdgá-la ou restabelecé-la, por decisão
sua ou poi interrnédio do relator, em processo originãrio seu, mediante
representação de encarregado de inquerito policial-militar, :em que se apure
crime de indiciado, sujeito a seujulgamento;

Xll conceder ou revogar menagem ou liberdade provisOria, por decisão
sua ou por intermédio do relator, em processo originário;

XIII - aplicar medida provisôria de segurança; por decisão sua ou por
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intermédio do relator, em processo originário;

XIV - determinar a restauracao de autos extraviados ou destruldos, nos
termos da Iei processual militar, em se tratando de processo originàrio ou que
nele transite em grau de recurso;

XV - declarar, por acôrdão, nos termos da lei, a perda do posto e da
patente, a indignidade do oficial, a sua incompatibilidade corn o oficialato ou a
sua reforma, bern como a perda de graduação da praça estãvel;

XVI - remeter ao Procurador de Justiça ou a autoridade competente côpia
de peca ou documento constante em processo sob seu julgamento, se
verificar, em qualquer deles, a existéncia de crime que deva ser submetido a
outro processo;

XVII - apreciar representaçao que lhe seja feita pelo Procurador de Justica,
pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz-Auditor, no interesse da Justiça Militar;

XVIII - determinar ao Corregedor, quando julgar necessãrio, correiçäo geral
ou especial em Auditoria, Secretaria do Tribunal ou Secretaria do Juizo
Militar;

XIX - determinar a instauração de sindicância ou inquérito administrativo,
sernpre que julgar necessário;

XX - aplicar penas disciplinares a seus membros e aos Juizes-Auditores;
XXI - indicar, em lista triplice, 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 quorum de julgamento no Tribunal;

XXII - exercer o controle da Policia Judiciãria Militar;
XXIII - baixar, através de resoluçao, normas gerais de execucâo de pena,

de condenados pela Justiça Mititar, que a cumprem nos estabelecimentos da
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

XXIV - praticar os demais atos que decorram de sua competencia, por
força de lei ou do Regimento Interno.

Capitulo II
Das AtribuiçOes do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor

Art. 196 - Por meio de resoluçao do Tribunal de Justiça Militar, seräo
estabelecidas a competência e as atribuiçOes do Presidente, do Vice-
Presidente e do Corregedor.

Titulo II
Dos Orgaos de Jurisdiçao e dos Orgaos Auxiliares de Primeira Instãncia

Capitulo I
Da Magistratura Civil da Justiça Militar Estadual

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.

§ 1° - 0 ingresso na carreira dar-se-ã mediante concurso pUblico . de provas
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e tItulos para o cargo de Juiz-Auditor Substituto, realizado pelo Tribunal
de Justiça Militar, corn a participaçao de urn representante do Cons&ho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, vãlido por dois anos contados
da homotogacao, que serã feita pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

§ 2° - Para ser admitido ao concurso, o candidato deverá preencher os
requisitos constantes no art. 170 desta lei.

Art. 198 - A nomeaçao dos aprovados será feita pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a ordern de classificacao.

Art. 199 - Os Juizes-Auditores Substitutos, em nUmero de dois,
desempenharao as funçOes que Ihes forem atribuidas pelo Presidente do
Tribunal de Justiça Militar, nos termos das disposiçoes legais e
regulamentares.

Art. 200 - Ocorrendo vaga de Juiz-Auditor Substituto, o Tribunal de Justiça
Mititar, havendo candidto aprovado remanescente, coniunicarä o fato ao
Presidente do Tribunal de Justiça para o provimento.

Capitulo II
Da Constituiçao dasAuditorias

Art. 201 - Cada Auditoria, em nOrnero de trés, constituir-se-á de urn Juiz-
Auditor titular, junto a eta servindo urn Defensor PUblico e urn Promotor de
Justica.

Art. 202 - Cada Auditoria terã sua Secretaria de Juizo Mititar.
§ 1° - 0 Juiz-Auditor podera requisitar policials militares para o policiamento

da respectiva Auditoria.
§ 2° - Os servidores das Secretarias do Juizo ficarão subordinados ao Juiz-

Auditor.
CapItuto III

Das Secretarias do Juizo Militar
Art. 203 - A Secretaria do Juizo, em cada Auditoria, será constituida de urn

Escrivão Judicial, urn Escrevente, um Agente Judiciário, dois Datilografos e
urn Oficial de JtItiça.

Parárafo ühico Oscargos mencionados neste artigo serão providos por
concurso pOblico de provas, de acordo corn as instruçOes estabelecidas pelo
Tribunal de Justiça Militar.

Capitulo IV
Da Competencia do Juiz-Auditor

Art. 204— Compete ao Juiz-Auditortitular:
• I - decidir sobr recebimento da denUncia, pedido dearquivamento do
processo e devoluçacidô inquérito ou da rèpresentação;

II - relaxar, eth despacho fundamentado, aprisão que Ihe for comunicada
por autoridade encarregada de investigaçoes policlais;

Ill -- decretar, em desptho fundamentado, a prisao preventiva de indiciado
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em inquerito, a pedido do respectivo encarregado;

IV - converter em prisão preventiva a detencão do indiciado ou ordenar-Ihe
a soltura;

V - requisitar das autoridades civis ou militares as providéncias
necessárias ao andamento do processo e ao esclarecimento do fato;

VI - requisitar a realização de exames e pericias;
VII - determinar as diligencias necessárias ao esciarecimento do processo;
VIII - nomear peritos;
IX - relatar os processos nos Conseihos de Justiça, redigir, no prazo de

oito dias, as sentenças e decisOes, interrogar o acusado e inquirir as
testemunhas;

X - proceder, na forma da tel, em presenca do Promotor de Justica e do
Defensor PUblico, ao sorteio do Conseiho Especial de Justiça;

Xl - expedir mandados e alvarãs de soltura;
XII - decidir sobre o recebimento dos recursos interpostos;
XIII - executar as sentenças, exceto as proferidas em processo originário

do Tribunal de Justica Militar, salvo delegaçao deste;
XIV - renovar, pelo menos trimestralmente, junto as autoridades

competentes, ditigencias para captura de condenados, revels ou foragidos;
XV - comunicar a autoridade a que estiver subordinado o acusado as

decisöes a este relativas, logo que the cheguem ao conhecimento;
XVI - decidir do Iivramento condicionat, observadas as disposiçoes legais;
XVII - rerneter a Corregedoria, dentro do prazo de dez dias, Os autos de

inquerito que mandar arquivar;
XVIII - aplicar penas disciplinares aos servidores que the são

subord I nados;
XIX - apresentar a Corregedoria, no primeiro decêndio de cada més,

relatOrio dos trabalhos da Auditoria no més anterior;
XX - dar cumprimento as normas legais sobre a escrituração de carga e

descarga do material;
XXI - praticar os demais atos que, em decorrência de tel, forem de sua

competéncia.
Art. 205 - Compete ao Juiz-Auditor Substituto:

- comparecer diariamente as Auditorias e all permanecer ate o final do
expediente;

II - substituir, na forma regulada pelo Tribunal, Juiz-Auditor titular, em 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 relatôrios a
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Corregedoria e nos demais serviços administrativos;

V funcionar em Conselho Especial de Justica, quando houver acUmulo de
servico, mediante determinaçao do Corregedor;

VI - auxiliar o Diretor do Foro, na forma regimental;
VII - praticar Os demais atos que, em decorrência de el, determinaçao

superior ou provimento, forem de sua competéncia.
Capitulo V

Do Defensor PUblico junto a Justica Militar
Art. 206 - Junto a Justica Militar serviräo Defensores PUblicos designados

pelo respectivo orgäo, a fim de promoverem a defesa dos praças e dos
oficials da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar all processados, no
caso de insuficiência de recursos do militar.

Capitulo VI
Das Atribuiçaes dos Servidores da Justica Militar

Art. 207 - As atribuiçOes dos servidores da Justiça Militar serâo
regulamentadas em ato do respectivo Tribunal.

Capitulo VII
Dos Conseihos de Justica

Sessão I
Da Organ izaçéo

Art. 208 - Os Conselhos de Justica terão as seguintes categorias:
I - Conseiho Especial de Justiça;
II - Conseiho Permanente de Justiça.
§ 1° - Os Conselhos Especials de Justiça serão constituldos do Juiz-Auditor

e de quatro Juizes Militares, sob a presidência de urn oficial superior, de
posto mais elevado que o dos demais Juizes, ou de major antigCiidade, no
caso de igualdade de posto.

§ 2° - Os Conselhos Permanentes de Justica serão constituidos do Juiz-
Auditor, de urn oficial superior como Presidente, de urn oficial ate o posto de
Capitão e de dois praças de graduação igual ou superior do acusado.

Art. 209 - Os JuIzes Militares integrantes dos Conselhos Especiais ou
Permanentes serão sorteados entre oficiais e praças, conforme o caso, em
servico ativo na sede da Auditoria, recorrendo-se a militares de fora desse
local quando Os da sede forem em nimero insuficiente.

§ 1° - 0 Conselho Especial será constituido para cada processo e
dissolver-se-a depois de concluidos os trabaihos, reunindo-se novamente,
por convocação do Juiz-Auditor, se sobrevier nulidade döprocesso ou do
julgamerito, ou para atender a diligéncia determinada pelo Tribunal de Justica
Militar

§ 2° - 0 Conselho Permanente de Justiça, urna vez constituido, funcionará
durante trés mesesconsecutivos.
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§ 3° - Se, na convocaçao, estiver impedido de funcionar algum dos

JuIzes, será sorteado outro oficial para substitul-lo.
. 4° - Por acUmulo de serviço, o Tribunal de Justica Militar poderá convocar

Conselhos Extraordinários de Justica, que funcionarâo corn o Juiz-Auditor
Substituto, quatro JuIzes Militares, escoihidos na forma do artigo anterior, urn
Defensor Püblico e urn Promotor de Justiça, dissolvendo-se logo após o
julgamento dos processos enumerados no edital de convocacão.

Art. 210 - Os Conselhos Especiais ou Permanentes funcionarão nas sedes
das Auditorias, salvo casos especials, por motivo relevante de ordern pUblica
ou de interesse da justiça, e pelo tempo indispensavel, mediante deliberaçao
do Tribunal de Justica Militar.

Art. 211 - Os Conselhos de Justica poderào instalar-se ou funcionar corn a
maioria de seus membros, sendo indispensável a presenca do Juiz-Auditor e
do Presidente dos Conselhos Permanerites ou Extraordinários, podendo o
Presidente, em se tratando de Conselhos Especiais, ser substituido por oficial
superior presente.

§ 1° - Na sessão de julgamento, exigir-se-ão o comparecimento e os votos
de todos os Juizes.

§ 2° - 0 julgarnento 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 servico
ativo, segundo relacão remetida trimestralmente pelo órgão competente da
Poilcia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a Auditoria, na qual constarão
o posto ou graduaçao, a antigUidade e o lugar onde servirern, devendo essa
relacao ser publicada em boletim, ate a dia cinco do Ultirno més do trirnestre.

§ 1° - As alteraçoes que se verificarem na relaçao devem ser comunicadas,
mensalmente, ao Diretor do Foro Militar.

§ 2° - Não sendo remetida no devido tempo a relaçào dos militares, as
Juizes serão sorteados pela anterior, consideradas as alteraçOes que
ocorrerem.

§ 30 - Não serão incluIdos na relaçao:
I - a Comandante-Geral, a Chefe do Estado-Maior e as rnilitares de seus

gabinetes;
- a Chefe e as militares do Gabinete Militar do Governador do Estado;

Ill - os Diretores, as Comandantes de Unidade e Os Chefes de Centro;
§ 40 - Se a antigUidade do acusado exigir, poderão ser sorteados as

militares referidos no inciso III do parãgrafo anterior e aqueles lotados em
qualquer gabinete.

§5° - Os militares desirnpedidos não poderäo ser retirados da relação de
sorteio, sujeitando-se a responsabilidade penal a autoridade que altera-la
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indevidamente.

Art. 213 - Em audiência püblica, estando presentes o Promotor de Justiça
e o Defensor Püblico, fará o Juiz-Auditor os sorteios dos Conselhos de
Justiça.

§ 1° - Não poderão ser convocados, por trimestre, mais de cinco militares
por unidade para a composição dos Conselhos Permanentes de Justiça das
diversas Auditorias;

§ 2° - 0 resultado do sorteio constará em ata lavrada pelo Escrivão em livro
prôprio.

§ 3° - 0 militar que tiver integrado o Conseiho Permanente de Justiça em
urn trimestre não será sorteado para o Conseiho seguinte, salvo Se, para a
constituiçao deste Ultimo, houver insuficiência de pessoal.

Art. 214 - 0 rnilitar escolhido para cornpor qualquer dos Conselhos de que
trata esta seçäo e dispensado de qualquer outra funçao ou obrigaçao militar
durante o periodo de sua convocação.

Art. 215 - Se for sorteado militar que estiver em gozo de férias
regulamentares ou no desempenho de comissão ou servico fora da sede da
Auditoria e que, por isso, não possa comparecer a sessão de instalaçao do
Conselho, será sorteado outro que o substitua definitivamente.

§ 10 - Será tambérn substituIdo de modo defiriltivo o militar que for preso,
responder a inquerito ou a processo, entrar em licence, deixar o serviço ativo
ou tiver sido condenado criminalmente, enquanto nao reabilitado.

§ 2° - 0 militar que, no curso do processo, for transferido para unidade fora
da sede da Auditoria näo será substituido, caso se trate de Conseiho
Especial de Justiça, devendo concluir o feito, comparecendo quando
convocado.

Art. 216 - Por sessão a que falter sem justa causa, descontar-se-á do
militar quantia correspondente a urn dia de remuneracão, comunicando-se o
fato a autoridade sob cujas ordens ele estiver servindo, sem prejuizo de
punicâo disciplinar prevista em regulamento.

§ 1° - Se falter a Juiz-Auditor, sem justa causa, ser-lhe-ã feito idéntico
desconto, por ordern do Presidente do Tribunal de Justiça Militar, apos
comunicacao do Presidente do Conselho.

§ 2° - No caso de falta de Promotor de Justice ou Defensor Püblico, a
comunicação será feita pelo Juiz-Auditor ao Procurador-Geral de Justice e ao
Procurador-Chefe da Defensoria.

Art. 217 - Havendo rnais de urn acusado no mesmo processo, serviré de
base a constituiçao do Conselho o posto ou graduação do acusado de maior
posto ou graduaçao.

Parágráfo Unico Se a acusaçao abranger oficial e praca, haverá urn so
Consèlho Especial de Justiça, perante o qual- responderao os acusados,
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assegurando-se, nesse caso, a presenca de urn praça no referido
Conselho.

Secào II
Da Competéncia

Art. 218 - Compete aos Conselhos Especiais e Perrnanentes de Justiça:
- processar e julgar os crirnes previstos na Iegislacao penal militar,

ressalvada a cornpeténcia originãria do Tribunal de Justice Militar;
II - decretar a prisão preventiva do denunciado, revogá-Ia ou restabelecé-

Ia, no curso do processo;
Ill - converter em prisão preventiva a detenco de indiciado ou ordenar-Ihe

a soltura, justificadamente;
IV - conceder menagern e liberdade provisoria, bern corno revogá-las;
V - declarar a inimputabilidade de indiciado ou de acusado, nos ternios da

lei penal militar, quando, no inquérito ou no curso do processo, tiver sido
verificada aquela condicao, mediante exame medico legal;

VI - decretar rnedidas preventivas e assecuratOrias, nos processos
pendentes de seu julgarnento;

VII - decidir questoes de direito ou de fato suscitadas durante a instruçao
criminal ou durante o julgarnento;

VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessào a respeito das questoes
nela suscitadas;

IX - praticar os dernais atos que Ihe competirern, por força da lei
processual rnilitar.

Art. 219 - Compete ao Presidente dos Conselhos Especiais e Permanentes
de Justiça:

- abrir as sessOes, presidi-las e apurar as votos;
II - nomear advogado ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e

nos demais casos previstos em lei;
III - rnanter a regularidade dos trabalhos de instrução e julgarnento dos

processos, rnandando retirar da sala da sessão as pessoas que perturbarern
a ordern, autuando-as no caso de desacato a Juiz, Promotor de Justiça ou
Escrivão;

IV - conceder, pelo ternpo legal, a palavra ao Prornotor de Justice, ao
assistente e ao defensor, podendo, apos advertência, cassar-Ihes a palavra,
no caso de uso de linguagem desrespeitosa ao Conselho ou a autoridade
judiciária ou adrninistrativa;

V - prender os assistentes que portarern armas proibidas, apresentando-os
a autoridade competente;

VI - subrneter as questaes de ordem a decisão do Conseiho, ouvidos 0
representante do Ministério PCiblico e a Defesa;

VII - mandar constar na eta da sessão incidente nela ocorrido;
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VIII - mandar proceder, em cada sessão, a leitura da ata anterior.

Titulo III
Disposiçoes Gerais e Finais

Capitulo I
Do Compromisso, da Posse e do Exercicio

Art. 220 - Nenhum magistrado ou servidor da Justiça Militar poderã tomar
posse e entrar em exercIcio sern que tenha prestado compromisso de fiel
cumprimento dos deveres e das atribuiçoes.

Paragrafo Unico - Para a posse, serão apresentados Os seguintes
documentos:

- titulo de norneação ou exemplar do argão oficial do Estado em que
conste integralmente o respectivo ato;

II - certidão de nascimento ou documento equivalente;
Ill - carteira de identidade;
IV - certificado ou documento equivalente que prove estar quite corn as

obrigaçOes militares; 	 -
V - atestado de boa saüde, firmado por junta médica oficial;
VI - declaraçao de bens, registrada no Cartôrio de Titulos e Documentos,

quando se tratar de magistrado.
Art. 221 - 0 prazo para a posse e o iniclo do exerciclo será de trinta dias,

prorrogavel por mais trinta, 01 motivo justificado.
§ 10 - 0 prazo para a posse será contado da data da publicaçao do ato de

norneação ou prornoção no orgao oficial do Estado.
§ 2° - Não verificada 	 posse nem o exercicio nos prazos legais,

considerar-se-ã sern efeito o ato de nomeaçao ou prornoção.
§ 3° - Tratando-se de promocão, o exercIcio dar-se-á mediante a simples

apresentação do titulo ou da publicaçao do ato no Orgão oficial do Estado,
corn a devida comunicação ao Presidente do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 222 - Serão competentes para dar posse:
I - o Tribunal a seus Juizes;
II - o Presidente do Tribunal aos JuIzes-Auditores, aos Diretores e aos

demais servidores do Tribunal;
Ill - o Corregedor aos servidores que he são subordinados e ao Diretor do

Foro Militar;
IV - o Juiz-Auditor Titular aos servidores da Auditoria.
Art. 223 - Haverá, no 1° grau da Justiça Militar, urn Diretor do Foro, que

seré urn Juiz-Auditor Titular designado pelo Tribunal d&Justica Militar P01
rneio deresolucao.

Capitulo II
Das Incompatibilidades

Aft 224 - Quanto as incornpatibilidades e aos impediméntos, observar-se-á
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o disposto nos arts. 112 a 116 desta lei.

Capitulo III
Das Substituiçaes

Art. 225 - Os Juizes serão substituidos nas licenças, nas férias, nas faltas
ou nos impedimentos da seguinte forrna:

I - o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente ou, na falta deste, pelo
Corregedor;

II - o Corregedor pelos demais Juizes, em ordem decrescente de
antiguidade;

Ill - o Juiz Civil pelo Juiz-Auditor Titular, para cornpletar o quorum de
julgarnento;

IV - o Juiz Militar 01 oficial do posto de Coronel da Policia Militar ou do
Corpo de Bombeiros Militar, do quadro de cornbatentes em atividade,
escolhido segundo a ordem de antigUidade do respectivo Quadro;

V - o Juiz-Auditor Titular pelo Juiz-Auditor Substituto;
VI - o Presidente do Conselho Especial de Justica pelo imediato em posto

ou antigUidade se for oficial superior;
VII - o Presidente do Conselho Permanente de Justiça, somente no caso

de impedimento legal, apurado no início do trimestre, mediante novo sorteio;
VIII - Os Juizes dos Consethos Especial ou Permanente, mediante novo

sorteio.
Capitulo IV

Da Disciplina Judiciária Militar
Art. 226 - Aplicar-se-a aos magistrados da Justica Militar, no que couber, o

disposto nesta lei para a magistratura cornum, quanto a disciplina judiciària.
Art. 227 - Os servidores da Justiça Militar serão passiveis das seguintes

penas disciplinares:
I - repreensão;
II - multa;
III - suspensão;
IV - dernissão.
Art. 228 - Constitui infraçao disciplinar qualquer violação da disciplina

judiciária por abuso, erro inescusével ou omissäo por parte do magistrado ou
servidor.

§ 1° - qualquer pessoa podera denunciar, verbalmente ou por escrito, ao
Corregedor o abuso, o erro inescusével ou a omissão de Juiz-Auditor ou
servidor da Justiça Militar.

§ 2° .- A reclamaçao seré arquivada se manifestamente improcedente.
Art. 229 - Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a

natureza e a gravidade da infraçao e Os danos que dela advierem para o
.serviço judiciário militar.
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Art. 230 - A pena de repreensão ao servidor serã aplicada par escrito,

em caráter sigiloso ou não, nos casos de desobediência e não-cumprimento
dos deveres funcionais ou descortesia no trato cam autoridades ou corn
outras pessoas, no exerciclo da funçao.

Art. 231 - A pena de suspensãa, que nao excederá, cada vez, a trinta dias,
serã aplicada ao servidor em caso de falta grave ou reincidéncia.

Paragrafo Unico - Quando houver conveniência para o serviço, a pena de
suspensão poderá ser convertida em multa correspandente a 50% (cinquenta
por cento) por dia de venci.mento, obrigado o punido a permanecer em
servico.

Art. 232 - A pena de demissão aplicar-se-a nos mesrnos casos previstos
para Os demais servidores civis do Estado.

§ 1° - 0 servidor estável somente podera ser demitido apOs processo
administrativo em que (he seja assegurada ampla defesa, instaurado de ofIcio
ou mediante representação escrita de autoridade ou de pessoa interessada,
cujo depoimento deverá ser tomado.

§ 2° - Se não for estável, a servidor;depois de ouvido, paderá ser
exonerado.

§ 30 - 0 ato de demissão mencionará a causa da punicãa.
§ 4° - Instaurado o processo administrativo para apuração de falta

determinadora de demissão, sendo provada outra menos grave, a autoridade
competente imporá a pena

cabivel.
§ 5° - Par determinaçao do Tribunal, será instaurado o processo

administrativo de que possa resultar demissão.
§ 6° - lndependera de processo administrativo a aplicação das penas de

repreensão, multa e suspensao do servidor.
Art. 233 - As infraçoes funcionais dos rnembros do Ministério PUblico e da

Defensoria PUblica ocorridas perante a autoridade judiciária, ou no curso do
processo, serão comunicadas pelo Presidente do Tribunal ou pelo Juiz-
Auditor ao Procurador-Geral de Justica ou ao Procurador-Chefe da
Defensoria PUblica.

Art. 234 - As penas disciplinares serão aplicadas:
- pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus membros e aos

Juizés-Auditores; 	 -
II— pelo Presidenté do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo Juiz-Auditor aos

servidores que lhes são subordinados.
Art:- 235 —A puniçã&disciplinarimposta a Juiz-Auditor ou servidor primãrios

pêFnitirá, apènas uma•vez o pedidode reconsideraçao ou relevaçao.
"Aft 236 - 0 punido poderã recorrer ao Tribunal, no prazo de cinco dias

contados da ciência que tiver da punicao ou do indeferimentode pedidode
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reconsideracao ou relevaçao.

Art. 237 - Nos casos do § 3° do art. 203, o pessoal militar que estiver em
serviço da Justiça Militar submete-se aos preceitos éticos e disciplinares
exigiveis do militar estadual, mediante comunicacãa do Presidente do
Tribunal de Justica Militar a autoridade competente.

Capitulo V
Dos Direitos, das Garantias e da Aposentadoria

Art. 238 - Os JuIzes Civis e Os Juizes-Auditores serão aposentados, e os
JuIzes Militares, reformados, nas mesmas condiçoes dos magistrados da
justica cornum, aplicando-se a regra também aos casos de disponibilidade.

Art. 239 - A aposentadoria dos Juizes Civis da Justica Militar serã
concedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e a reforma dos JuIzes
Militares, pelo Governador do Estado,
diante de petiçao devidamente instruida, se voluntãria, regendo-se, em todos
os casos, pelas mesmas normas aplicáveis a magistratura comum.

§ 10 - 0 tempo de serviço prestado fora da Justiça Militar será apurado:
I - para as civis, na forma estabelecida nesta lei para os demais

magistrados;
II - para os militares, de conformidade corn as leis relativas ao pessoal da

Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
§ 2° - 0 tempo de serviço prestado na Justica Militar será provado par

certidão passada pelo Diretor-Geral do Tribunal.
Art. 240 - Os processos da Justiça Militar serão isentos de taxas, custas ou

emolumentos.
LivroV

Dos Orgaos Auxiliares da Justiça
Titulo I

Da Discriminaçao dos Orgaos Auxiliares
Art. 241 - Junto aos Tribunais e aos Juizos servirão ôrgãos auxiliares da

administraçao da justiça.
Art. 242 - São ôrgãos auxiliares dos tribunais:
I - a Secretaria do Tribunal de Justiça;
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;
Ill - a Secretaria de Tribunal de Alçada;
IV - a Secretaria do Tribunal de Justica Militar.
Art.243 - São Orgãos auxiliares dos JuIzos:
- as Secretarias do Juizo;

II - os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro;
Ill - os Auxiliares de Encargo;
IV - as Secretarias de Juizo Militar, previstas no art. 203 désta lei.

Tituto II

H
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Dos Orgaos Auxiliares dos Tribunais

Capitulo I
Da Secretaria do Tribunal de Justiça

Art. 244 - A Secretaria do Tribunal de Justiça terá a organizaçäo e as
atribuiçoes constantes em reguiamento expedido pelo Tribunal.

Art. 245 - 0 Quadro dos Servidores da Secretaria é o fixado em lei de
iniciativa do Tribunal de Justica.

Art. 246 - A nomeacão para Os cargos integrantes do quadro a que se
refere o artigo anterior será feita pelo Presidente do Tribunal de Justica, de
acordo corn as condicOes e a forma de provimento estabelecidas em lei.

Capitulo II
Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justica

Art. 247 - A Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, integrada
administrativa e financeiramente a Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionando sob a superintendencia do Corregedor-Geral de Justiça, terá a
organização e as atribuiçoes constantes em regulamento expedido pelo
Tribunal de Justiça.

Art. 248 - 0 Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-Geral
de Justiça serã fixado conforme preve o art. 245, e a nomeação será feita de
acordo corn o art. 246 desta lei.

Capitulo Ill
Da Secretaria de Tribunal de Alcada

Art. 249 - A Secretaria de Tribunal de Alçada terá a organização e as
atribuicoes constantes em regulamento expedido pelo mesmo Tribunal.

Art. 250 - 0 Quadro de Servidores da Secretaria é o fixado em iei de
iniciativa do Tribunal de Justica, consoante proposta de Tribunal de Aiçada.

Art. 251 - A nomeacao para os cargos integrantes do quadro a que se
refere o artigo anterior serã feita 01 Presidente de Tribunal de Alcada, de
acordo corn as condiçoes e a forma de provimento estabelecidas em lei,
observado o disposto nos arts. 308 e 309 desta iei.

Capitulo IV
Da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

Art. 252 - A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar terá a organizacão e
as atribuiçöes constantes em regularnento expedido pelo mesrno Tribunal.

Art. 253 - 0 Quadro dos Servidores da Secretaria e 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 nomeacão para os cargos integrantes do quadro a que se
refere o artigo anterior será feita pelo Presidente do Tribunal -de Justiça
Militâr, de acordo corn as condicoes e a forma de provimento estabelecidas
em lei.
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Titulo

Dos Orgaos Auxiliares dos Juizos
CapEtulo I

Disposicão Geral
Art. 255 - 0 Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de Primeira

lnstãncia e o constante na legislação que contém Os pianos de carreira dos
servidores do Poder Judiciãrio, sendo a iotação e as atribuiçOes dos cargos
que o compOern estabelecidas em resoiuçao da Corte Superior.

Capitulo II
Das Secretarias do Juizo

Art. 256 - A cada Juizo de Direito corresponderá uma Secretaria, cujas
iotaçoes serão definidas pela Corte Superior, mediante resoluçao.

§ 1 0 - Integrarao a Secretaria do Juizo as seguintes classes de servidores:
I - Técnico de Apolo Judicial - especialidade de Escrivão Judicial;
II - Oficial de Apoio Judicial A - especialidade de Escrevente Judicial.
§ 20 - Nas cornarcas em que houver Vara Privativa da Infäncia e da

Juventude ou Juizado Especial, estes terão Secretaria do Juizo e quadro de
Iotaçãode pessoal estabelecido pela Corte Superior, mediante resoluçäo.

§ 3° - Nas comarcas onde houver duas ou mais varas, a Iei poderé criar
cargos de assessoramento de Juizes, que integrarao o Quadro de Pessoal
previsto no artigo anterior.

Capitulo III
Dos Serviços Auxiliares da Justiça

Art. 257 - Serão Serviços Auxiliares da Justica Os Serviços Auxiliares do
Diretor do Foro.

Art. 258 - Os quadros de Iotaçao dos Servicos Auxiliares da Justiça serão
fixados pela Corte Superior, mediante resolucao.

Art. 259 - 0 provimento efetivo dos cargos far-se-a por ato do Presidente
do Tribunal de Justiça e dependeré de aprovaçäo previa em concurso püblico
de provas, ou de provas e titulos, realizado nos termos dos arts. 263 e 264
desta Iei, respeitando-se a ordem de classificaçao.

Art. 260 - Em qualquer modalidade de provimento de cargo, atender-se-á
aos requisitos constantes na especificação da classe respectiva.

CapItuio IV
Dos Auxiliares de Encargo

Art. 261 - Serão auxiliares de encargo:
- o Perito;

II - o Depositãrio;
lii - o Sindico;
IV - o Administrador;
V—o Intérprete.
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Art. 262 - Os auxiliares de encargo serão nomeados pelo Juiz da

causa, para nela servirem, quando necessãrio.
Titulo IV

Disposiçoes Especiais
Capitulo I

Dos Direitos do Servidor
Seção I

Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juizo e nos Serviços Auxiliares
da Justiça

Art. 263 - A norneação para Os cargos das Secretarias do Juizo e dos
Serviços Auxiliares da Justiça ocorrerá apOs aprovação em concurso pUblico
de provas ou de provas e titulos, obedecida a ordem de classificaçao.

§ 10 - 0 Conselho da Magistratura, mediante provimento, disporá sobre a
realizaçao de concurso pUblico e suas condiçoes, observados Os principios
de centralizaçao, quando da abertura e da realizaçao das provas, e de
regionalizaçao, quando da aplicaçao das provas.

§ 2° - Expedido o provimento a quese refere o parágrafo anterior, o
Presidente do Tribunal de Justiça nomearã, para a realização do concurso,
comissão composta pelo 2°-Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais dois
Desembargadores e secretariada por urn servidor efetivo do Poder Judiciário.

Art. 264 - 0 nomeado tomará posse perante o 2°-Vice-Presidente e entrará
em exercIcio no prazo mãxirno de trinta dias, perante o Juiz Diretor do Foro
da comarca para a qual for designado, remetendo-se côpia do respectivo
termo a Secretaria de Administraçao de Pessoal do Tribunal de Justiça.

Secão II
Da Permuta e da Remoçao dos Servidores do Foro Judicial

Art. 265 - Os servidores do foro judicial, de cargos idénticos, da mesma
comarca ou de cornarcas de igual entrância, poderao perrnutá-los entre si,
observada a conveniência da justiça e mediante requerimento dirigido ao
Presidente do Tribunal de Justica.

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.

Parãgrafo Unico - Nos casos de extinçao ou suspensäo da comarca, a
rernoção será decretada de ofIcio, para a comarca em que for anexada ou
outra de igual entréncia da extinta ou suspensa, observada a conveniéncia da
justiça.

Seçao Ill
Das Férias

Art. 267 - Os servidores do Poder Judiciário terão direito a vinte e cinco
dias Uteis de férias anuais, coletivas ou individuais, segundo escala a ser
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organizada pelo Diretor-Geral do Tribunal respectivo ou, na 1a instância,
pelo Diretor do Foro.

Paragrafo Unico - A escala de férias organizada pelo Diretor do Foro será
enviada a Secretaria de Administracao de Pessoal do Tribunal de Justica ate
o dia 30 de novembro do ano anterior, corn indicaçao do substituto, se for o
caso.

Art. 268 - Seré vedada a acumulaçào de férias, salvo se motivada por
necessidade de serviço.

Seçao IV
Das Licenças

Art. 269 - Ao 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça caberá conceder
licença aos servidores da Justica de Primeira lnstãncia, ouvindo previamente,
sempre que possivel e necessário, o Diretor do Foro.

Art. 270 - A licenca para tratar de interesses particulares, requerida por
servidor, sornente poderá ser concedida apôs dois anos de efetivo exercicio e
terá a duraçao maxima de dois anos, vedada a prorrogação e a renovação
dentro dos trés anos seguintes ao seu término.

Art. 271 - A licenca para tratar de interesses particulares poderá ser
revogada no interesse da justiça, facultando-se, outrossim, ao servidor
licenciado retornar ao servico a qualquer tempo, mediante desisténcia do
restante da licença.

Paragrafo Unico - 0 requerente aguardará a concessão da Iicença no
exercicio do cargo.

SeçaoV
Das Férias-Prêmio

Art. 272 - Após cada periodo de cinco anos de efetivo exercicio no serviço
pUblico do Estado de Minas Gerais, o servidor terá direito a férias-prêmio de
trés meses, admitida a coriversão 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 percepcao de adicionais por tempo de serviço.

Paragrafo ünico - Ficam devidos, no caso de falecimento de servidor do
Poder Judiciário em atividade, ao seu conjuge ou companheiro por união
estével ou, na falta destes, aos filhos dependentes o vencimento e as
vantagens correspondentes a periodos de férias-prêmio não gozados.

Capitulo II
Da Incompatibilidade, do Impedimento e da Suspeiçao

Art. 273 - Não podem servir no foro judicial de urn mesmo Juizo servidores
que sejam cOnjuges ou parentes consangUineos ou afins em linha reta ou, na
linha coiateral, ate o terceiro grau, salvo se aprovados em concurso püblico
regular.

Art. 274 - Ocorrendo incompatibilidade no que se referir ao Escrivão
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Judicial e aos servidores dos Servicos Auxiliares do Diretor do Foro,
aplicar-se-á o disposto nos arts. 115 e 116 desta Iei.

Art. 275 - Ao servidor do foro judicial serã defeso praticar atos de seu oficio
em que for interessado ele prôprio, seu cônjuge, parente consangUineo ou
afim em linha reta ou, na linha colateral, ate o terceiro grau.

Capitulo III
Da Substituiçao

Art. 276 - A substituiçao de servidores do foro judicial será feita de acordo
corn critérios estabelecidos em resoluçao da Corte Superior.

Art. 277 - No caso de impedimento, suspeição ou falta eventual de
servidor, sua substituiçao se fará corn a designaçao pelo Juiz da causa de
urn servidor para atuar no processo em curso ou no ato a ser Iavrado.

Art. 278 - Na hipotese de vaga ou afastarnento, o Diretor do Foro
designará substituto para o exercIcio do cargo, enquanto persistir a vacância
ou durar o afastamento, obedecido o disposto no art. 276 desta lel,
subrnetendo-se o ato a aprovaçao do 2°-Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça.

Titulo V
Do Regime Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário

Capitulo I
Dos Deveres

Art. 279 - São deveres comuns aos servidores dos ôrgãos auxiliares dos
Tribunals e da Justiça de Primeira lnstância:

- exercer corn acuidade, dedicaçao e probidade as atribuiçOes do cargo,
mantendo conduta compativel corn a moralidade administrativa;

II - ser ass iduo e pontual;
III - manter a servico aberto, nele permanecendo, nos dias Uteis, de

segunda a sexta-feira, no horãrio regulamentar;
IV - ser leal ao órgao a que servir;
V - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
VI - atender corn presteza e urbanidade aos magistrados, representantes

do Ministérlo PUblico, advogados e ao püblico em geral, prestando as
informaçoes requeridas e dando recibo de docurnentos ou outros papeis que
Ihes forem entregues em razão do ofIcio, 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 processuals;

VIII - levar ao conhécirnento de autoridáde superior as irregularidades de
que tiverem conhecimento em razão do cargo;

IX - zelar pela economia do material de expediente e peta conservação do
material permanente e do patrimOnio püblico;

597
X - guardar sigilo sobre assunto do serviço;
XI - guardar e conservar, com todos Os requisitos de seguranca, autos

judiciais, documentos, Iivros e papeis em seu poder;
XII - renovar, a propria custa, ato ou diligencia invalidados por culpa sua,

sern prejuizo da penalidade em que possa incorrer;
XIII - observar as normas legais e regulamentares.

Capitulo II
Das Proibiçoes

Art. 280 - Aos servidores dos orgãos auxiliares dos Tribunais e da Justica
de P.jimeira Instância é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante a expediente, sem previa autorização do
superior irnediato;

II - retirar, sem previa anuéncia da autoridade competente, quaisquer
documentos ou materiais do serviço;

Ill - recusar fé a documentos pUblicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documentos, ao curso

de processos ou a execucao de serviços;
V - promover rnanifestacoes de apreco ou desapreço e fazer circular ou

subscrever lista de donativos no recinto de trabaiho;
VI - cometer a pessoa estranha a repartiçao, fora dos casos previstos em

tel, o desempenho de atribuiçoes da sua responsabilidade ou de seu
subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se a associação
profissional ou sindical, ou a partido politico;

VIII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade do exerciclo do cargo ocupado;

IX . - participar de gerencia ou administração de empresa privada, de
sociedade civil, ou exercer comércio, exceto como acionista, cotista ou
cornanditário, e vincular-se a escritôrio de advocacia;

X - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XI .- aceitar ou receber propina, comissão, presente ou vantagem de

qualquer especie, em razão de suas atribuiçoes;
XII - proceder de forma desidiosa;
XIII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartiçao em atividades ou

trabalhos particulares;
XIV— exercer a acumulaçao remunerada de cargos püblicos, ressalvados

Os casos previstos na Constituiçao;
XV - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis corn o

exercicio do cargo ou da função e corn o horarlo de trabalho;
XVI - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Capitulo III
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Das Responsabilidades

Art. 281 - 0 servidor responde civil, penal e administrativamente pelo
exercicio irregular de suas atribuiçoes.

Art. 282 - A responsabilidade civil decorre de ato ornissivo Cu comissivo,
doloso Cu culposo que resulte em prejuIzo ao erário ou a terceiros.

Art. 283 - A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravençoes
imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Art 284 - A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato ornissivo Cu
comissivo praticado no desempenho do cargo ou da funçao.

Art. 285 - As açães civis, penais e administrativas poderão cumular-se,
sendo independentes entre Si.

Art. 286 - A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no
caso de absolviçao criminal que negue a existéncia do fato Cu sua autoria.

Capitulo IV
Das Penalidades

Art. 287 - São penas disciplinares:
I - advertencia;
II —suspensao;
Ill - dernissão;
IV - cassacão de aposentadoria e de disponibilidade;
V - destituiçao de cargo em comissão;
VI - destituiçao de funçao comissionada.
Art. 288 - Na aplicacão das penalidades enumeradas no artigo anterior,

serão consideradas a natureza e a gravidade da infraçao cometida, as danos
que dela provierem para o serviço pUblico, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e as antecedentes funcionais.

Paragrafo ünico - 0 ato de imposição de pena mencionará sempre a
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

Art. 289 - A pena de advertência será aplicada por escrito, nos casos de
violaçao de proibição constante no art. 280, incisos I a VII e XVI, desta lei e
de inobservãncia de dever funcional previsto em Iei, regulamentaçao ou
norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 290 - A pena de suspensão serà aplicada em caso de reincidência das
faltas' punidas corn advertéricia, de descurnprimento de dever funcional
previsto em lei, regulamentaçao Cu norma interna e de violaçao das
proibiçoes que não tipifiquem infraçoes sujeitas a penalidades de demissão.

§ 1° - Será, também, punido corn SuspensaO 0 servidor que,
injustificàdamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade competente, cessando as efeitos da penalidade,
urnavez cu 	 a determinação. 	 -

§ 2° - A peria de suspensão não poderá exceder a noventa dias e
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acarretará a perda das vantagens e dos direitos decorrentes do exercIcio
do cargo.

§ 30 - Quando houver conveniéncia para o serviço, a pena de suspensãa
poderá ser convertida em multa, correspondente a 50% (cinqUenta por cento)
por dia de vencimento, obrigado a punido a permanecer em serviço.

Art. 291 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:
j - crime contra a administracão pUblica;
II - abandono de cargo ou funcão pelo não-comparecimento do servidor ao

serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias consecutivos ou mais
de noventa, intercaladamente, durante a periodo de doze meses;

Ill - improbidade administrativa;
IV - incontinência publica e conduta escandalosa no serviço;
V- insubordinação grave em serviço;
VI - ofensa fisica, em serviço, a superior hierãrquico, servidor ou particular,

salvo em leg itima defesa prOpria ou de outrem;
VII - aplicação indevida ou irregular de dinheiros püblicos;
VIII - revelaçao de segredo obtido em razão do cargo;
IX - lesão aos cofres püblicos e dilapidação do patrirnônio estadual;
X - corrupcao;
XI - acumulaçao legal de cargos ou funçoes püblicas, se comprovada a

mã-fé do servidor;
XII - descumprirnento de dever que configure o cornetimento de falta grave;
XIII - transgressao do disposto nos incisos VIII a XV do art. 280 desta Iei;
Parãgrafo ünico - Verificada, em processo disciplinar, acumulação proibida

e provada a boa-fe, o servidor deveré optar por urn dos cargos e perderá a
outro.

Art. 292 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor
inativo que houver praticado, na atividade, falta punIvel corn a pena de
demissão.

Art. 293 - A pena de destituição de cargo em comissão exercido P01
servidor não ocupante de cargo efetivo serä aplicada nos casos de infraçoes
sujeitas a penalidade de demissào.

Art. 294 - A pena de destituicao de função comissionada será aplicada:
- quando se verificar a falta de exação Cu negligencia no seu

desempenho;
II - nos casos de infraçOes sujeitas a penalidade de suspensão.
Art. 295 - As penas disciplinares serãa aplicadas:

- pelo Presidente do Tribunal de Justica, quando se tratar de demissão,
cassaçãa de aposentadoria Cu disponibilidade, destituiçao de cargo em
comissão Cu destituição de funçao comissionada impostas aos servidores
das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e
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dos Orgaos Auxiliares da Justiça de Primeira lnstancia;

II - pelo Presidente de Tribunal de Alçada, quando se tratar de demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituiçao de cargo em
comissão, destituiçao de funçäo comissionada, suspensao ou adverténcia
impostas aos servidores da Secretaria do Tribunal de Alçada;

Ill - pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de
advertência ou suspensao impostas a servidor da Secretaria do Tribunal de
Justiça;

IV - pelo Corregedor-Geral . de Justiça, quando se tratar de advertência ou
suspensão impostas a servidor da Secretaria da Corregedoria-Geral de
Justiça e dos Orgaos Auxiliares da Justiça de Primeira Instancia;

V - pelo Diretor do Foro, quando se tratar de advertência ou suspensao
impostas a servidor dos Orgaos Auxiliares da Justiça de Primeira lnstância,
lotado em sua comarca.

§ 1° - A pena imposta, apOs transitada em julgado, será anotada nos
registros funcionais do faltoso.

§ 2° - A certidao da pena anotada so- será fornecida corn autorizaçao
expressa das autoridades alistadas nos incisos I a IV deste artigo, no âmbito
de sua competéncia, para fim justificado.

Art. 296 - A ação disciplinar prescreverá:
- em cinco anos, quanto as infraçoes puniveis corn demissão, cassacao

de aposentadoria ou disponibilidade e destituiçao de cargo em comissão ou
de funcao cornissionada;

II - em dbis ahos quanto a supensào;
Ill - em urn ano, quanto a adverténcia.
§ 10 - 0 prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se

tornou conhecido pela autoridade competente.
§ 2° - A instauraçao de processo discipliriar interrompe a prescricao, ate a

decisão final proferida pela autoridade competente.
§ 3° - Interrompido o cursó da prescriçao, o prazo corneçará a correr a

partir do dià em que cessar a interrupção.
§ 40 - Os prazos de prescrição previstos na Iei penal aplicam-se as

infraçoes capitulâdas, também, como crime.
Titulo VI 	 -

Da Sindicãncia e do Processo Disciplinar
Capitulo I

- 	 Diposiçoes Gerais
Art. 297 - A autoridade que tiver ciência dè abuso, erro, irregularidade ou

omissão imputados a servidor deve proceder a sua àpuração, mediante a
instauraçãáde sindicãncia ou prodeö d-isiIinar: 	 - -

Art 298 - As denüncias sobre irreularidadés serb objetd-de apuraão,
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desde que contenham a identificacão e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo Unico - Quando o fato narrado evidentemente não configurar
infraçäo disciplinar ou ilicito penal, a denUncia sera arquivada por falta de
objeto.

CapItulo II
Da Sindicéncia

Art. 299 - Sempre que for necessãrio apurar fato ou circunstãncia para
determinação de responsabilidade disciplinar de servidor, a autoridade
competente, nos termos desta Iei, abrirã sindicância.

§ 1° - A sindicãncia será realizada por servidor ou comissão composta de
servidores estáveis.

§ 2° - 0 sindicante realizará as diligencias e investigaçOes necessárias a
elucidaçao dos fatos.

§ 30 - Os trabalhos de sindicéncia serão concluidos no prazo de trinta dias,
prorrogavel 01 igual periodo.

§ 40 - Ultirnada a sindicância, o sindicante apresentarã relatôrio conclusivo
a autoridade instauradora.

Art. 300 - Da sindicância, podera resultar:
I - arquivamento;
II - instauração de processo disciplinar.
Art. 301 - Será dispensada a sindicäncia no caso de a transgressao

disciplinar constar em autos, estar caracterizada em documento escrito,
constituir flagrante desacato ou desobediéncia, devendo ser instaurado
processo-disciplinar, nele assegurada ao acusado ampla defesa.

Capitulo III
Do Afastamento Preventivo

Art. 302 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor nao venha a
influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo
disciplinar podera determinar o seu afastarnento do exercicio do cargo pelo
prazo de ate sessenta dias, sem prejuizo da remuneracão.

§ 1 - 0 afastamento poderã ser prorrogado por igual prazo, findo o qual
cessarão os seus efeitos, ainda que nao concluido o processo.

§ 2° - 0 despacho de afastarnento preventivo deverá ser fundamentado,
mediante indicacao expressa do motivo.

Capitulo IV
Do Processo Disciplinar

Art. 303 - 0 processo disciplinar e o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por infracão praticada no exercicio de suas
atribuiçoes ou por transgressao que tenha relaçäo com -as atribuiçoes do
cargo ou da funcao emque se encontre investido. 	 - 	 -
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Art. 304 - 0 processo disciplinar será instaurado por ato da autoridade

competente, nos termos desta lel, e conduzido por comissão composta de
três servidores estãveis, designados pela mesma autoridade, que indicará,
dentre eles, a seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo
superior ou de mesmo nlvel, ou ter nIvel de escolaridade igual ou superior ao
do indiciado.

§ 1° - 0 ato de instauraçao do processo disciplinar deve revestir-se de
publicidade e conter Os dados essenciais.

§ 2° - A comissão disciplinar terá coma secretãrio servidor designado pelo
seu Presidente, devendo a indicaçao recair em urn de seus mernbros.

§ 30 - Não poderã participar de comissão de sindicância ou de processo
disciplinar cônjuge, companheiro au parente do acusado, consangulneo ou
afim, em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau.

§ 4° - A comissão exercerá suas atividades corn independência e
imparcialidade, assegurado a sigilo necessário a elucidaçao do fato ou
exigido pelo interesse pCiblico, podendo tarnar depoimentos, realizar
acareacoes, diligencias, investigaçoes e adatar outras providências
pertinentes, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a
técnicos e peritos.

Art. 305 - 0 processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
- instauração;

II - instrucäo;
Ill - defesa;
IV - relatOrio;
V - julgarnento.
Paragrafo Unico - 0 rita correlato as fases do processo para aplicaçao de

pena disciplinar aos servidores do Poder Judiciário serã estabelecido
med iante resoluçäo da Corte Superior-

Art. 306 - 0 prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá
sessénta dias, contados da data de publicaçao do ato que constituir a
comissãa, admitida a sua prarrogacao por igual praza, quando as
circunstâncias a exigirem.

Livro VI
Disposicoes Gerais, Transitôrias e Finals

Titulo I
DisposiçOes Gerais

Art. 307 - 0 Estatuto dos Servidores Püblicos Civis do Estado aplica-se,
supletivamente, no que cauber, aos servidores do Poder Judiciãrio e a
magistratura.

Art. 308 - Os projetos de lel de interesse de Tribunal de Alçada ou do
Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa do Tribunal de Justica, consoante
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proposta dos referidos Tribunais, serão encaminhados a Assembléia
Legislativa, após sua aprovação pela Corte Superior.

Art. 309 - Serão vinculativas para Os Tribunals de Alçada e de Justica
Militar as decisôes normativas do Tribunal de Justica sobre direitos de seus
integrantes, magistrados e servidores.

Art. 310 - Serào orgaos oficials das publicacOes do Poder Judiciãrio a
"Diário do Judiciário" e as revistas "Jurisprudéncia Mineira e "Julgados do
Tribunalde Alçada".

Art. 311 - Os Desembargadores, as servidores da Secretaria do Tribunal
de Justiça e da Prirneira lnstância, quanda aposentados, receberão seus
praventos pela Tesouraria do Tribunal.

Art. 312 - Os Juizes de Tribunal de Alcada e da Justiça Militar, bern como
as servidores de suas respectivas Secretarias, quando inativos, receberão
seus proventos pela Tesouraria desses orgãas.

Art. 313 - Os processos remetidos aos tribunals serão protocolados no
mesmo dia do recebimento ou no dia Util imediata, corn publicaçOes no
"Diana do Judiciãrio", sendo imediatamente distribuidos, segundo as regras
de seus regimentos internos.

Parágrafo ünico - Os preparos de Segunda lnstância serãa tantas quantos
forem as recursos interpastos, sendo ünica a porte de retorno dos autos,
abservando-se, em tudo, a que for dispasta nas instrucoes dos Tribunals de
Justiça e de Alcada.

Art. 314 - A MemOria do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciánio,
serã diretamente subordinada a Presidência do Tribunal de Justica e terá
coma Supenintendente, nâo remunerado, urn Desembargador, aposentado ou
não, cuja mandato caincidirá cam a do Presidente que a designar.

Art. 315 - 0 Tribunal de Justica expedira carteira de identidade funcional
aos Desembargadores, aos Juizes de Direito, a seus servidores e aos
servidares da Primeira Instância, cabendo aos outras tribunais de 2° grau a
expedição em favor de seus Juizes e servidores.

Art. 316 - Instalado a Tribunal de Alçada Regional, a camarca que a sediar
passarã a ser de enträncia especial.

Art. 317 - Sempre que instalada penitenciánia em alguma comarca, a
Tribunal de Justiça, no prazo de trinta dias, encaminhará projeto de lel a
Assernbléia Legislativa, criando Vara de Execuçöes Criminais.

Art. 318 - E vedado a magistrado residir em imôvel locado par municipia ou
receber auxilia do pader publico municipal, a qualquer tItulo.

Art. 319 - Haverã expediente nas tribunals e orgaas de 1a instància, nos
dias üteis, de segunda a sexta-feira, conforme a harãrio fixado pelos
respectivas ôrgãas diretivos.

§ 1°' - Nos dias não Uteis, haverã, nos tribunais e nas comarcas, Juiz

0

0

C

0

0



-

rfAi
604

designado para a apreciação de medidas de natureza urgente, conforme
dispuser o regimento interno, corn direito a compensacão.

§ 2° - Não haverâ 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 Semaria Santa;
IV - no Dia da Justica;
V - nos dias em que, por motivo relevante, o Presidente do Tribunal de

Justica suspender o expediente.
§ 30 - Nos dias Oteis, haverá, fora do horário de expediente, nos tribunals e

nas comarcas corn mais de urna vara, Juiz designado para a apreciaçäo de
medidas de natureza urgente, conforme dispuser o regimento interno, corn
direito a cornpensação.

Art. 320 - As intimaçöes que se fazem rnediante publicação no órgäo oficial
do Estado poderão ser feitas em outro Orgao de ampla circulaçao na
comarca.

Parágrafo Onico - A matéria deste artigoserá regulamentada por resoluçao
da Corte Superior.

Art. 321 - A Comissão Estadual Judiciària de Adocao - CEJA-MG -, criada
nos termos do que dispOe a art. 52 da Lei Federal n° 8.069, de 13 de juiho de
1990, e regulamentada por resoluçao da Corte Superior, fica reconhecida
como órgao de atuação permanente no ãmbito das adocOes internacionais.

Art. 322 - Para Os fins previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994, o juIzo competente e o do Diretor do Foro da comarca em
que for sediado o serviço notarial ou de registro.

Paragrafo Onico - Para as fins previstos nos arts. 38 e 44 da Iei a que se
refere o "caput" deste artigo, considera-se autoridade competente o
Presidente da Carte Superior do Tribunal de Justiça e, para os fins do
disposto no § 2° do art. 39, o Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 323 - 0 Diretor do Foro cornunicará imediatamente a reparticao local
do sistema de previdéncia social federal a entrada em exercicio de titular de
servicos notariais e de registra prevista no art. 23 da Lei n° 12.91 9, de 29 de
junho de 1998.

Parãgrafo Unico - Compete ao Diretor do Foro fiscalizar a pronta inscrição,
no sisterna de previdência social federal, dos prepastos contratados nos
terfnos do art. 20 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, bern
como o regular recoihimento das contribuicoes devidas,para os fins do art.
40 da referida lei.

Art. 324 - Aplicam-se aos titulares de serviças notariais e de registro, no
.que não colidir corn as disposiçoes da Lei Federal n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994, e da Lei Federal n° 9.784,de 29 de janeiro de 1999, as
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normas contidas nos Titulos V e VI do Livro V desta lei.

Parãgrafo Onico - A declaração de vacância de serventia notarial au de
registro é de competencia do Carregedor-Geral de Justiça, apôs
comunicacão a ele feita pelo Juiz-Corregedor que dirigir a Foro de Belo
Horizonte ou pelo Diretor do Foro de comarca do interior, Os quais indicarão a
ocorréncia do fato que implicar extinçao da delegaçao, conforme previsto no
art. 39 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novernbra de 1994.

Art. 325 - A outorga de delegacão a notário ou registrador é de
carnpetência do Governador do Estado, observada a ordem de classificação
no concurso de ingressa ou no concurso de remoção, atendidas as dernais
disposiçoes dos arts. 22 e 28 da Lei n o 12.91 9, de 29 de junho de 1998.

Art. 326 - A denominaçao dos Fôruns e de outros próprias do Estado
utilizados pelo Poder Judiciãrio será estabelecida por resolucão da Corte
Superior do Tribunal de Justiça, obedecidos as critérios previstos nos arts. 2°
e 3° da Lei n o 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

Titulo II
Das Disposiçoes Transitórias

Art. 327 - 0 Tribunal de Justica farã irnprirnir esta lei para distribuiçao a
tadas as Juizes de Direito do Estado de Minas Gerais.

Art. 328 - Os Juizes de Direito classificados, na data da vigencia desta el,
na enträncia inicial e na entrãncia final serão autarnaticarnente classificados,
respectivarnente, na primeira entrância e na segunda entrância.

Art. 329 - Os Juizes de Direito classificados, na data da vigencia desta lei,
na enträncia intermediãria conservaräo esta classificaçao (art. 177, § 1°) ate
que sejam pramovidos a segunda entréncia.

Art. 330 - Fica proibida a permuta de Juiz titular de cornarca de prirneira
entrância corn Juiz de prirneira entréncia titular de comarca que tenha sido,
por força desta lel, classificada na segunda enträncia.

Art. 331 - Os Juizes de Direito classificados na entrância intermediária,
extinta par força desta el, terão, para prornoção a segunda entrância,
preferéncia sabre as Juizes classificados na primeira entrància e as Juizes
de Direito Substitutos.

Art. 332 - 0 Juiz titular que permanecer (art. 177, § 1°) em comarca que
seja, por força desta lei, classificada em entréncia mais elevada receberá,
enquanto se mantiver essa situacao, as subsidios referentes a entréncia mais
elevada.

Art. 333 - 0 Juiz de Direito da primeira entrância cuja comarca foi, par
força desta lei, classificada na segunda entrãncia somente paderá pleitear
remoçao de uma vara para outra da mesma comarca ou mediante permuta
corn outro Juiz que esteja na mesma situação.

Art. 334 - C) Juiz de Direito classificado na entréncia intermediária, extinta
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P01 força desta lei, cuja comarca foi ciassificada na segunda entrãncia
somente poderã pleitear remoção mediante permuta corn outro Juiz que se
encontre na mesma situação.

Art. 335 - Ate que seja aIterada a Iegislaçao relativa aos pianos de carreira
dos servidores do Poder Judiciário, os integrantes do Quadro de Servidores
da Justica de Primeira Instância lotados em comarca cuja classificaçao seja
alterada por força desta lei terão, a partir da efetivação da referida alteracao,
direito a percepção dos vencimentos correspondentes a nova ciassificação
da comarca em que servirern.

Art. 336 - Ate que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 5° da
Constituiçao da RepUblica, seja implementado o subsidio a ser editado pela
lel federal prevista no art. 48, inciso XV, da Constituiçao da RepOblica,
acrescentado pela Emenda a Constituicao n o 19, de 4 de junho de 1998, a
remuneração da magistratura será calculada nos termos dos arts. 24, § 1°, 32
e 101, § 1° e 2°, 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 Assembleia Legislativa, de 23 de marco de
1976, e alteraçoes posteriores, observado o disposto na Lei n° 13.200, de 3
de fevereiro de 1999.

Art. 337 - Ate que seja instalada a Comarca de Lagoa Dourada, o
MunicIpio de Lagoa Dourada fica integrado a Comarca de São João del-Rei.

Art. 338 - As comarcas que, em razão do aumento do nUmero de Juizes,
passarem a segunda entrãncia permanecerao classificadas como de primeira
entrãncia ate a instalaçao das varas criadas por esta lei.

Art. 339 - Na hipOtese de alteraçao de disposiçaes da Constituicão da
RepUblica referentes ao Poder Judiciário que determinem a adaptacão desta
lei, o Tribunal de Justiça, em prazo não superior a sessenta dias contados do
inicio da vigencia da modificaçao constitucional, proporá a Assembléia
Legislativa a necessária compatibilização.

Art: 340 - Nas comarcas compostas por mais de urn municipio 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 Justica.
.Art. 341 - Na Comarca de Belo Horizonte haverã pelo menos uma vara

especializada em matéria ambiental.
Art. 342 - E facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio corn as

Faculdades de Direito do Estado para a contratação de estagiario.
Paragrafo Unico —0 Tribunal de Justiça regularnentara as contrataçoes a

queserefere o "caput" deste artigo, no prazo de noventa dias contados da
data da publicação desta iei.

Art. 343 - O sérvidores do Poder Judiciário das epecialidades de
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Escrivão Judicial, Contador-Tesoureiro Judicial, Oficial de Justiça
Avaliador, Escrevente Judicial, Oficial Judiciário e Comissário de Menores
que possuarn o titulo de bacharel em Direito e que estejam ha pelo menos
cinco anos no exercicio do cargo poderão participar do concurso de ingresso
na magistratura, desde que sejam obedecidos os demais requisitos legais.

Art. 344 - Fica assegurado aos servidores do Poder Judiciàrio nas
especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Comissário de Menores,
Assistentes Sociais e PsicOlogos, no efetivo exercicio do cargo, o direito a
verba indenizatôria pelas diligencias realizadas em feitos amparados. pela
justiça gratuita e de réu pobre e também em feitos dos Juizados Especiais.

§ 1° - 0 Presidente do Tribunal de Justiça expedira portaria estabelecendo
o valor da verba indenizatôria e as condiçoes de pagarnento ou o percentual
que incidirá sobre o vencimento-base desses servidores.

§ 2° - Os valores recebidos não servirão de base para fins de
aposentadoria.

Art. 345 - Os servidores do Poder Judiciãrio do Estado terão direito ao
abono automãtico de trés dias por semestre, referente a faltas no serviço.

Art. 346 - E facultado ao Tribunal de Justiça criar Cãmara Especial,
mediante Iei especifica, corn cornpeténcia preferencial para processar e julgar
as acOes penais contra os agentes politicos.

Art. 347 - No conjunto arquitetonico dos FOruns, serã obrigatOria a inclusão
de dependências exclusivas da Defensoria PUblica, em condiçOes adequadas
ao exercicio das funçOes da instituiçao, assegurando-se a esta vista previa
dos projetos de construçao e reforma dos prédios.

Art. 348 - Para atender as despesas decorrentes da execução desta Iei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir credito especial no valor de
R$36.673.271,00 (trinta e seis milhöes seiscentos e setenta e trés mu
duzentos e setenta e urn reals), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 349 - Esta Iei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Art. 350 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Cristiano Canêdo - Doutor Viana.
* - Os quadros dos Anexos da Lei Complementar foram publicados na

ediçao do "Diãrio do Legislativo" de 11.11.2000.

CoMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
CoMuNlcAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 9/11/2000, as seguintes cornunicaçOes:
Do Deputado Ermano Batista, dando ciência de que estaré ausente do Pais
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no perIodo de 10 a 23/11/2000. (- Ciente. Publique-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr SUvio
Batista Ferreira, ocorrido em 2/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 2 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA A coNsTITuIçAo N° 28/99

As onze horas do dia trinta de agosto de dois mil, comparecem na Sala das
Comissôes Os Deputados João Leite, Doutor Viana, Mãrcio Kangussu e
Nivaldo Andrade, membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissäo presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar o parecer do relator e solicita ao Deputado
Doutor Viana que proceda a leitura de seu parecer. Submetido a discussão e
votação, e aprovado o parecer, que conclui pela aprovação da Proposta de
Ernenda a Constituiçao n° 28/99, em 2° turno, corn a Emenda n° 1,
apresentada. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Comissôes, 30 de agosto de 2000.
João Leite, Presidente - Doutor Viana - Mãrcio Kangussu - Nivaldo

Andrade.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS

TAXAS
As . onze horas e quinze minutos do dia onze de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Paulo Piau, Miguel
Martini, AmbrOsio Pinto e Mãrcio Kangussu, membros da supracitada
Comissäo. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau,
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 e subscrita pelos membros da Cornissão presentes. 0
Presidente informa que a finalidade da reunião é discutir e votar proposicOes
da Cornjssão. 0 Presidente discorre sobre os objetivos da Comissão e a
importancia de traçar estrategias de acäo para Os trabalhos. 0 Deputado
Miguel Martini, corn a palavra, apresenta dois requerimentos me que pede
seja solicitada a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL -, a Associação do
Comércio e a Federaçao das lndüstrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -

a relaçao de todas as taxas estaduais recoihidas aos cofres pOblicos 01
essas entidades, corn sua especificacao completa, e seja solicitada a
Secretaria de Estado da Fazenda a relacao de todas as taxas existentes no
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Estado de Minas Gerais, corn a sua devida e completa especificacão e o
moritante total arrecadado pelo Estado no Ultimo semestre, em virtude de
recoihimento de todas as taxas estaduais. Colocados em votacão, cada urn
P0I sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos partamentares, convoca Os
membros da Comissão para a proxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissães, 8 de novembro de 2000.
Paulo Piau, Presidente - Miguel Martini - Ambrósio Pinto.

ATA DA 52 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNsTlTulçAo E
JUSTIA

As dez horas do dia vinte e seis de outubro de dois mil, comparecem na
Sala das Comissöes os Deputados Ermano Batista, AntOnio JUlio, Adelrno
Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Antonio Genaro, Bené Guedes e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Bené Guedes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes: A Presidéncia informa que
a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. Passa-se a fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a
apreciacão do Plenãrio da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
cada urn 01 sua vez, são aprovados Os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução n° 754/99 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado AntOnio
Julio); e dos Projetos de Lei n°s 1.105/2000 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.143/2000 na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado AntOnio Julio); 1.162 corn as Ernendas 1 a 5; 1197 corn
as Emendas 1 a 4; e 1.208/2000 corn a Emenda n° i (relator: Deputado
Paulo Piau); 1.175 e 1.219/2000 (relator: Deputado Adelrno Carneiro Leao); e
1.189 (relator: Deputado Ermano Batista) e os pareceres que concluern pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei n°s 1.180/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e 1.193/2000
(relator: DeputadoAdelmo Carneiro Leão). Os Projetos de Lei n°s 1.150 e
1.202/2000 nãoforam apreciados,o primeiro em virtude de pedido de prazo
solicitado pelo relator, e o segundo, atendendo a requerimento aprovado em
que solicitoü sua retirada dá pauta. Passa-se a fase dèdiscussão e votação
de paréceres sbbre proposicOés que dispensam a apreciacao do Plenârio da
Assembléla. Subthetidos a discussão e votacao, cada urn por sua vez, são
aprovados os parecerès que conclüem - pela constituáionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos deLei n os 1.048/2000 -(relator:
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Deputado Agostinho Silveira); 1.173 coma Emenda n° 1; 1.192 e
1.212/2000, este corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.190/2000 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuicão); 1.194 e 1.199/2000, este corn a Emenda n° i (relator:
Deputado AntOnio Genaro). Nos terrnos do art. 185 do Regimento lnterno, a
Presidéncia deterrnina o envio dos Projetos de Lei n°s 1.180 e 1.193/2000 ao
Plenário para inclusão dos pareceres em ordern do dia. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a prOxima reuniäo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de novembro de 2000.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Paulo Piau - Antonio

Genaro.
ATA DA 33 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO
As doze horas do dia trinta de outubro de dois mil, comparecem nas

dependências da Policia Federal de Montes Claros os Deputados Marcelo
Gonçalves, Paulo Piau, Rogerio Correia e Sargento Rodrigues, membros da
supracita Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerirnentb do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Cornissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o
depoimento de pessoas ligadas a empresas PPI, GMS e Millenium e
comunica que dos quatros depoentes convocados apenas o Sr. Marcos
Francisco de Oliveira encontra-se presente. Dessa forma, em reunião
reservada, o Presidente determina a entrada do Sr. Marcos Francisco de
Oliveira, lê os procedimentos legais pertinentes as CPls, concede a palavra
ao depoente, para suas consideracOes iniciais, e aos parlamentares, para
que facam uas perguntas. Segue-se 0 interrogatôrio, conforme consta nas
notas taquigraficas. Terminado o depoimento, são apresentados
requerirnentos do Deputado Marco Regis, solicitando sejarn os Srs. José
Angelo Serra Arzola, Wagner Nunes Martins e Luciene Medeiros Barbosa
convidados a prestar esclarecimentos sobre o narcotrãfico na região de
Alfenas; e do Deputado Rogerio Correia, solicitando seja o Sr. Fernando
Macedo, Chefe de Gabinete do Deputado Arlen Santiago, convocado a
prestar depoimento a Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares e Os convoca para a
prOxima reunião extraordinária, no mesmo local, na mesma data, as
l8h3Omjn corn a finalidade de ouvir o Sr. Gilrnar Peres dos Santos,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComisOes, 30 de outubro de 2000.
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Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogerio Correia -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 49 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia oito de novembro de dais mu, comparecem na Sala

das Comissöes Os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, Ailton Vilela,
João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reuniäo se destina a
apreciar as matérias constantes na pauta. A seguir, procede a leitura do
OfIcio n° 112/2000, do Coordenador-Geri de Relaçoes do Ministério do
Trabaiho e Emprego, Sr. Luciano Fuligraf, publicado no "Diana do Legislativo"
de 2/11/2000. Encerrada a ia Parte da reunião, a Presidência passa a P fase
da Ordem do Dia corn a discussão é a votacao de pareceres sabre
proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Paulo Piau emite parecer, que conclui pela apravação do Projeto de Lei n°
923/2000, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 2. Submetido a discussão
e votaçao, e aprovado a parecer. 0 Deputado Marcia Kangussu emite
parecer mediante o qua! conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.025/2000, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 2. Colocado em
discussão e votacao, e aprovado o parecer. 0 Deputado Ailton Vilela emute
parecer que conclul pela aprovaçãa do Projeto de Lei n° 1.050/2000, no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
corn as Emendas n°s 1 e 2. Submetido a discussão e votacão, e aprovado a
parecer. A seguir, a Presidente coloca em discussão e votação o Parecer de
Redaçao Final do Projeto de Lel n° 941/2000, que é aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos panlamentares,
convoca as membros da Cornissão para a prôxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Cornissöes, 9 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Marcia Kangussu - João Batista de Oliveira -

Ailton Vile!a.
ATA DA 50 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FIscALlzAçAo FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia aito de novémbro de dais

mu, comparecem na Sala das Comissöes o Deputadôs Marcia Cunha,
Maura Lobo, EduardoHerméto, OlintoGodiriho e Rogenio Correia, membros
da supracitada Comissão. Haveñdo n(irnero regimental, o Presidente,
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Deputado Marcia Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato continua, o Presidente
suspende as trabalhos da Comissão par duas horas. São reabertos as
traballhos as l2h4Omin. Passa-se a ia Fase da Ordern do Dia,
campreendendo a discussão e a votação de praposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenéria. E apresentado requerimento do Deputado Eduarda
Hermeto retirando de pauta tados as projetas. Colocado em votaçãa, é a
requerimenta apravada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão
para as prOximas reunião extraordinárias, na mesma data, as l4h45min e as
20 horas, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Olinta Godinha - Rogeria Correua

- Irani Barbosa - Eduardo Hermeto - Rêmalo Aloise.



615Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandao - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Paulo - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Goncalves - Mãrcjo Cunha - Mãrcjo
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerlo Correia - Sebastião Costa -
Sebastjão Navarro Vieira.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 2Ohl2mjn a lista decomparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a

reunlao Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos 
Osnossos trabalhos Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário para proceder a leiturada ata da reunjão anterior.

laparte
Ata- 0 Deputado Doutor VI2n )OQ.

C
0

0

0

.,	 aa noc, procede a leitura da atada reunjão anterior que é aprovada sem restricoes.
2 Parte (Ordern do Dia)

-	 laFase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacao a Presidênciavajpassar a 2a 

Parte da reunião em sua 1a Fase, corn a apreciacao depareceres e requerimen
•	 Votacao de RequerimentosO Sr. Presidente - Requerimeno do Deputado Rogério Correia, em que

solicita a retirada de tramitaçao do Projeto de Lei n° 19/99, de sua autoria.Em votacao o requerjmeno - Os Deputados que o aprovam permaneçamcomo se encontram (- Pausa .) Aprovado Cumpra-se.Requerim 0
 do Deputado Rogér:o Correia em que solicita se atribua

regime de urgencia a tramitacao do Projeto de Lei n° 1 .215/2000. Emvotacao, o requerim 0 Os Deputados que a aprovam permanecam comose encontram (-. Pausa.) Aprovado Cumpra-se
Requerjme0 do Deputado Rogerio Correia, em que solicita se atribuaregime de urgencia a tramitacao do Projeto de Lei n° 1 .223/2000. EmVotacao a requerj men0 Os Deputados que a aprovam permanecam comase encontram (- Pau) Aprovado Cumpra-se.
Requerjm0 do Deputado Rogerio Correia, em que solicita se atribua

regime de urgencia a tramitacao do Projeto de Lei n° 1.240/2000. EmVotacao, a requerimen Os Deputados que a aprovam permanecam coma
se encontram (- Pausa.) Aprovado Cumprase.
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ATAS

AlA DA 1 16 REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 7/11/2000
Presjdencja dos Deputados Anderson Adauto e Doutor Viana

Surnárjo Comparecjmento - Aber-tura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem doDia): ja Ease: Votaçao de 	 Requerimeno5 do Deputado
Rogerlo Correia (4); aprovaçao - Discussão e Votaçao de Pareceres:Tra

nsformaçao da reunião em secreta - Reabertura da reunião püblica -
Palavras do Sr. Presidente - Parecer sobre a indicacao do titular da FHEMIG;
encerramento da discussao; inexistêncja de "quorum" para votaçao -
QuestOes de ordem - 2a Ease: Discussão de Proposicoes : Acordo deLideranças; decisao da Presidência - Discussao, em 10 turno, da Proposta deEmenda a Constituicao n° 36/2000; encerramento da discussão - Discussâo
em 2° turno, da Proposta de Ernenda a Constitujcao n° 28/99; apresentacaodo S ubstitutivo n° 1; encerramento da discussâo- encam j nhamento daproposta corn o substitutjvo a Comissão Especial - Discussão, em turno
ünico, do Projeto de Lei n° 1.084/2000 encerramento da discussão -Discussão em 10 

turno, do Projeto de Lei n° 366/99; apresentacao doSubstitutivo n o 1; designacao de relator; utilizacao pelo relator do prazo
regimental para emissão do parecer - Discussão em 10 turno, do Projeto deLei n° 451/99; apresentacao do Substitutivo n° 3; encerramento da discussão
encam j nhamento do projeto corn o substitutivo a Comissao de Melo Ambiente- Discussäo em 10 turno, do Projeto de Lei n° 457/99; encerramento dadiscussão - Discussao em 10 turno, do Projeto de Lei n o 607/99;encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
774/99; apresentacao das Emendas n°s 4 e 5; encerramento da discussão
encaminhamento do projeto com as emendas a Comissão de Administraçao
Püblica - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 801/2000;
apresentaçao das Emendas n°s 4 e 5; encerramento da discussao;encam jnharento do projeto corn as emendas a Comissão de SaUde -
Questöes de ordem - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 830/2000;
emissão de parecer pelo relator - Questão de ordem - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrôsjo Pinto -
Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
çabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo
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Discussäo e Votaçao de Pareceres
Transformaçào da Reunião em Secreta

O Sr. Presidente - A Presidéncia, nos termos do § 30 do art. 40 do
Regimento Interno, interrompe a reunião ordinária püblica para transformà-la
em secreta, a fim de se apreciar o parecer do Grupo Parlamentar ConstituIdo
para Conhecer das Solicitaçöes de Acesso a Documentos Sigilosos sobre
requerimento solicitando sejarn tornadas püblicas as atas de reuniöes
secretas realizadas no periodo de maio de 1963 a junho de 1978.

Reabertura da Reunião PUblica
O Sr. Presidente - Estão reabertos Os trabalhos püblicos. Corn a palavra, o

Sr. Secretário, para proceder a leitura da ata da reuniâo secreta.
O Sr. Secretário - (- Lê:)
ATA DA REUNIAO SECRETA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 7 DE

NOVEMBRO DE 2000, DESTINADA A APRECIAçAO DO PARECER DO
GRUPO PARLAMENTAR CONSTITUIDO PARA CONHECER DAS
SOLICITAcOES DE ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS SOBRE
REQUERIMENTO SOLICITANDO ACESSO AS ATAS DE REUNIOES
SECRETAS REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 1963 A JUNHO DE
1978

Presidéncia do Deputado Anderson Adauto
As vinte horas e quarenta e quatro minutos, comparecem os Deputados

Anderson Adauto, Durval Angelo, Adelmo Carneiro Leâo, Agostinho Silveira,
Ailton Vilela,AlbertoBejani, Alberto Pinto Coelho, Alencar da Silveira Junior,
Alvaro Antonio, AmbrOsio Pinto, AntOnio Genaro, Arlen Santiago, Bené
Guedes, Cabo Morais, Carlos Pirnenta, Cristiano Canédo, Dalmo Ribeiro
Silva, Dimas Rodrigues, Djalma Diniz, Doutor Viana, Eduardo Hermeto, Elbe
Brandão, Glycon Terra Pinto, Hely Tarquinio, Ivo José, João Paulo, Jorge
Eduardo de Oliveira, José Henrique, José Milton, Luiz Fernando Faria, Luiz
Menezes, Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves, Márcio Kangussu, Marco
Regis, Maria José Haueisen, Maria Olivia, Mauro Lobo, Miguel Martini,
Nivaldo Andrade, Olinto Godinho, Pastor George, Paulo Pettersen, ROmolo
Aloise, Sebastião Costa e Sebastião Navarro Vieira. Corn a presenca de
quarenta e seis Deputados, o Sr. Presiderite passa a discussão e a votação
do parecer do Grupo Parlameñtar Constituldo para Conhecer das
SolicitçOés de Acesso a Docurnentos Sigilosos sobre requerimento
solicitando sejam tornadaspüblicas as atas dé reuniöes secretas realizadas
no periodo de maio de 1963 a junho de 1978. Anuncida'a discussão do
parecer, fazemusô da palavra, para discuti-lo, os Deputados Durval Angelo e
Luiz Fernando Faria. Encerrada -a discussâo do parecer, a Presidência
norneia corno escrutinadores Os Deputados 1AdelmoCarneirO Leão e Antonio
Genaro. Feita a charnada de votação secreta pelo 1°-Secretàrio, depositam
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seus votos na urna, cada urn por sua vez, os Deputados presentes.
Prosseguindo, a Presidéncia recornenda aos escrutinadores que procedam a
abertura da urna e a verificaçao da coincidëncia do nUmero de sobrecartas
corn o de votantes. Votaram quarenta e seis Deputados; forarn encontradas
na urna quarenta e seis sobrecartas. Os nürnero conferern. Verificada a
coincidéncia do nümero de sobrecartas corn o de votantes, os escrutinadores
procedern a apuracao dos votos, chegando-se ao seguinte resultado:
quarenta e seis votos "sim"; nenhurn voto "não", ficando, portanto, aprovado o
parecer. A seguir, o Sr. Presidente, nos termos do § 4° do art. 40 do
Regimento Interno, consulta o Plenãrio sobre a. conveniéncia de se dar
publicidade aos trabalhos desta fase da reunião; o Plenãrio decide por
quarenta e seis votos a zero tornar publica a presente ata. Neste momento, a
Presidéncia suspende Os trabalhos para que o 2°-Secretário proceda a feitura
da ata desta reunião, que, apOs lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e por dois Secretários.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reuniäo 0

parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei
n° 843/2000, em virtude de requerimento apresentado pelo autor e deferido
na reunião ordinária realizada hoje, a tarde, solicitando a retirada de
trarnitaçao da referida proposição, bern como o Projeto de Lei n° 1.236/2000,
por falta de pressupostos processuais para sua apreciacão.

O Sr. Presidente - Parecer sobre a indicaçao, feita pelo Governador do
Estado, do nome do Sr. Fausto Ferrer Frôes para Superintendente-Geral da
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. A Comissão
Especia! opina pela aprovação do nome. Em discussäo, o parecer. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidéncia verifica, de piano,
que não he "quorum" para votaçao, mas o ha para a discussão da matéria
constante na pauta.

QuestOes de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, gostaria de

parabenizar o Governador Itamar Franco por ter enviado o nome do Sr.
Fausto Ferraz FrOes para Superintendente da Fundaçao Hospitalar do
Estado de Minas Gerais Veio e foi sabatinado. Para mim, é uma surpresa
essa atitude do Governador - rnandar a indicacao -, porque, sO assim, ele
volta a respeitar esta Casa.

Lembro a todos que tivemos, na Loteria do Estado de Minas Gerais, urn
Presidente corn o nome de Sr. Patente, ex-funcionario do Ministério PUblico,
Procuracior aposentado, que passou na Loteria sete meses, respondeu e
assinou por ela, baixou resoluçaes, e, a esta Casa, ele não compareceu. Não
cornpareceu nern o Gover-nador enviou o seu norne. Então, entra e sai, sai e

I



0

0

618
entra, e aqui ele não apareceu.

Vamos ver se a próximo Presidente, au a que está a, pelo menos, virá a
esta Casa para ser sabatinado. 0 Governador está sendo parabenizado por
mim, par cumprir sua obrigaçao. Ficamos nos, que nos interessamos pela
administraçao da Loteria, abismados, corn urn Presidente que entra e sal, sai
e entra, e aqui não comparece. E, ha oito meses, a resoluçao do Sr. Patente,
que descredenciou as máquinas no Estado de Minas Gerais, fez a loteria
perder arrecadacao, sendo que as máquinas continuam funcionando para
quem atende a jogo ilegal. Volta a reafirmar, Sr. Presidente, e hora de
legaliza-las au prendé-las. Muito abrigado.

o Sr. Presidente - Quero comunicar ao Deputado que levantou a questao
de ordem que recentemente chegou a Assembléia Legislativa
correspondência do Sr. Governador, dizendo que a Governo esté passando
par urn processo de reforrnulaçao e que todos as nomes e indicaçOes serão
encaminhados na forma devida ao Poder Legislativo.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, queria indagar a Mesa
se a Presidente da FUN ED ja fal submetido a sabatina par esta Casa; se nãa
foi, desde quando ele está na FUNED e se esse tempo estã dentro do prazo
estabelecido pelo nossa Regirnento e pela leg islacao vigente.

o Sr. Presidente - A Presidéncia responderá ao seu questionamento
amanhã, na reunião extraordinãria das 9 horas.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, é so para dizer que
gostel da explicaçäo de V. Exa. sabre a Governador. Mas a que estau
falanda aqui naa aconteceu agora. Aconteceu ha seis meses. Ele colacou là
urn Presidente que tomou todas as rnedidas e nem aqul apareceu.

o Sr. Presidente - A Presidência entendeu e solicita a V. Exa. que
apresente par escrito aquilo que deseja que seja feito, qual é a providéncia
que deseja que seja tomada. A Presidência tamará todas as providências
salicitadas par V. Exa., se forem de direito.

2a Ease
o Sr. Presidente - A Presidência passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a

discussão da matéria canstante na pauta.
Discussão de Proposicoes

ACORDO DE LIDERANAS
A totalidade dos LIderes corn assento nesta Casa acordarn em que sejam

retiradas da pauta desta reunião as Propostas de Emenda a Constituiçao n°s
13 e 25/99.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Preidéncia acolhe o acordo e determina a seu cumprimento.
Mesa da Assembleia 7 de navembro de 2000
Anderson Adauto, Presidénte.
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0 Sr. Presidente - Discussäo, ern 10 turna, da Proposta de Emenda a

Constituição n° 36/2000, do Deputada Ermano Batista e outros, que insere
dispasitiva na Constituiçäa do Estado para tornar obrigatOria a execucãa da
programacão orçamentaria decorrente de ernendas parlamentares. A
Comissão Especial opina pela aprovaçäo da praposta corn a Emenda n° 1,
que apresenta. Em discussão, a proposta. Nào ha aradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2° turna, da Proposta de Emenda a Constituiçãa n° 28/99,
do Deputado José Braga e autros, que d nova redaçãa ao art. 31, II, da
Canstituiçäo do Estado. A Camissãa Especial apina pela apravação da
praposta coma Emenda n° 1, que apresenta. Ern discussão, a praposta. Nàa
ha aradares inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 A PROPOSTA DE EMENDA A c0NSTITuIcA0 N°

28/99
Dé-se aa"caput" e aa inciso II do art. 31 da Constituiçaa do Estado, a que

se refere a art. 10 da proposta, a seguinte redacãa, acrescentando-se-Ihe Os
seguintes § 2° a 4° e passando seu parágrafo Unico a § 1°:

"Art. 31 - 0 Estado assegurarã ao servidor pUblico civil as direitos previstas
no art. 7°, incisas IV, VII a IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Canstituiçao
da RepUblica e as que, nas termas da Iei, visem a melharia de sua condicao
social e a pradutividade no servico pUblico, especialmente:

II - férias-prêmio, corn duraçaa de trés meses a cada cinco anos de efetivo
exercicia no serviço pUblico do Estada de Minas Gerais, admitida sua
conversãa em especie, paga a titulo de indenizacao, quando da
aposentadaria ou a contagem em dobro das nãa gozadas para fins de
percepçãa de adicianais par tempo de servica;

III- .........................
§ 2° - Ao detentar, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de

livre nomeaçao e exoneracão ou de funçãa pUblica nãa estãvel fica
assegurada a conversão em especie das ferias-prêmio näo gozadas, a titulo
de indenizaçao, par mativa de exoneraçäa, desde que não seja reconduzido
ao serviço pUblica estadual no prazo de noventa dias cantadas da data da
exoneraçaa.

§ 3° - Para a canversãa em especie de que trata a § 2°, serà adotada coma
base de calculo a proporcionalidade dos vencimentos dos cargos ocupados
pela servidor nos cinco anos anteriores.

§ 40 - P.ara fins do dispasto no § 2°, sO serão computadas as férias-prêmio
decorrentes de serviça pUblico estadual prestado no propria Poder em que
hauver ocarrido a exaneração.".
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AntOnio Andrade - Dinis Pinheiro - José Henrique - Carlos Pimenta -

Glycon Terra Pinto - Cristiano Canëdo - José Milton - Luiz Menezes -
Eduardo Hermeto - João Batista de Oliveira - Adelino de Carvaiho - Rogério
Correia - Mauri Torres - Arlen Santiago - Adelmo Carneiro Leão - Hety
TarqUinio - Marcelo Goncalves - Sebastião Navarro Vieira - Sebastiao Costa -
Paulo Piau - Ivo José - Ermano Batista - Durval Angelo - Agostinho Silveira -
Luiz Tadeu Leite - Dilzon Melo - Mãrcio Kangussu.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussâo, foi
apresentado a proposta urn. substitutivo do Deputado AntOnio Andrade e
outros, que recebeu a n° i. Nos termos do inciso II do art. 201 do Regimento
Interno, a Presidência encaminha a proposta e o substitutivo a Comissão
Especial, para parecer.

Discussão, em turno ünico, do Projeto de Lei n° 1.084/2000, do Deputado
Gil Pereira, que cria a Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro. A
Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão
de Educaçao opina por sua aprovaçao. Em discussão, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 366/99, do Deputado Mãrcio
Kangussu, que altera o § 2° do art. 11 da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que
dispöe sobre o IPVA. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira perdeu a prazo para emitir
parecer.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 10 AO PROJETO DE LEI N° 366/99

Altera a redação do § 2° do art. 11 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de
1997, que dispOe sobre a Imposto sobre a Propriedade de Veiculos
Automotores - IPVA.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 § 2° do art. 11 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. 11- .............................................................
§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder descontos, nos

seguintes patamares:
I - 5% (cinco por cento) para o pagamento do tributo em cota ünica;
II - para o contribuinte que não tenha incorrido em infraçao prevista no

Codigo de Trãnsito Brasileiro:
a) 10% (dez por cento) no caso de näo ter cometido infraçao de trânsito no

ano civil anterior;
b) 15% (quirize por cento) no caso de não ter cometido infraçao de trânsito

nos Oltimos dôis anoscivis;
c) 20% (vinte por cento) no caso de não ter cometido infração de trãnsito
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nos Ultimos três anos civis.

Ill - para o proprietário de veiculo automotor que optar pelo pagamento
parcelado, em 50% (cinqUenta por cento) inferior ao valor definido pelas
condicOes do inciso anterior.".

Art. 2° - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, agosto de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificacao: Tern este substitutivo o escopo de explicitar quais Os

descontos que deverão ser concedidos ao contribuinte que se adequar as
condiçOés estabelecidas na propasiçao.

E inegavel que corn a vigência do COdigo de Tränsito Brasileiro aumentou 0
nOmero de punicoes severas aqueles que cometern infraçOes de trãnsito. For
outro lado, e plenamente justificãvel proporcionar ao born motorista incentivo
e reconhecimento por sua boa conduta, na forma de descontos no
recolhimento do IPVA.

For essas razOes, aguardamos dos nobres pares acoihimento a esta nossa
proposição.

0 Sr. Presidente - Nos termos do § 4° do art 188 do Regimento Interno, a
Presidência recebe, antecipadamente, substitutivo do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, ao qual atribui o n° 1. Conforme dispöe a § 2° do art. 145 da
mesma norma procedimental, a Presidéncia designa relator a Deputado
Doutor Viana, para emitir parecer sobre a projeta e a substitutivo, e indaga de
S. Exa. se estâ em condiçOes de emitir a parecer ou se fará uso do prazo
regimental.

o Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental.
o Sr. Presidente - Discussão, em 10 turno, do Prajeto de Lei no 451/99, do

Deputado Edson Rezende, que dispOe sabre a controle de organismos
geneticarnente modificadas no Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Meio Arnbiente
opina par sua aprovaçao na forrna do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Politica Agropecuaria opina pela aprovacao do projeta na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente, corn as Emendas n°s 1
e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalizacãa Financeira opina par sua
aprovaçao na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1 e das Emendas n°s 1 e 2. Em discussäo, a projeta. Não ha
oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 3

Dispoe sabre pesquisa, produçaa, plantio, comercializaçaa, transporte,
entrada, manipulaçao e liberacao, no meio ambiente, de organismos

I
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geneticamente modificados - OGMs-, no Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - 0 Estado, atendendo ao disposto no art. 225 da Constituiçäo
Federal, adotará medidas que asseguram a integridade do seu patrimônio
genetico e a fiscalizaçao das entidades dedicadas a pesquisa e manipulaçao
de material genetico instaladas em seu território.

Parágrafo unico - Considera-se organismo geneticamente modificado -
0GM - aquele que contém genes transferidos por via não-sexual, corn a
interferéncia do homem.

Art. 2° - A pesquisa, a produçao, a comercializaçao, o armazenamento, o
transporte, a manipulaçao e a liberaçao, no meio ambiente, de organismos
geneticamente modificados no Estado observarão, além do estabelecido na
legislaçao federal especifica em vigor, as normas complementares fixadas
nesta lei e em sua regulamentaçao.

Paragrafo Unico - 0 Poder Executivo manterá cadastro de qualquer
atividade ou projeto que envolva OGMs no Estado.

Art. 3° - Projetos de pesquisas envolvendo OGMs no territôrio de Minas
Gerais deverão ser precedidos de autorizacao da CTNbio e da CTEbio.

Art. 4° - As entidades e instituiçoes que desejarem produzir, comercializar,
transportar, manipular ou liberar OGMs no meio ambiente, no Estado, são
obrigados ao cumprimento das seguintes exigéncias:

- Registro nos Orgaos federal e estadual competentes;
II - Parecer favorável da CTEbio.
Parágrafo Unico 0 desrespeito a essas exigéncias terá puniçao de acordo

corn a rguIamentaçao desta lei.
Art. 5° - Fica criada a Comissão Técnica Estadual de Biossegurança -

CTEbio -, órgao colegiado de caráter permanente e consultivo, composto por
membros efetivos e supientes designados pelo Governador do Estado e
constituido, paritariamente, por representantes dos trés Poderes, da
sociedàde civil organizada, nas areas de saUde, agropecuaria, meio
Fnbiente, defesa do consumidor, bióética e segurança alimentar,

competindo-Ihe:
-. ahalisar e emitir parecer sobre producao, armazenamento, transporte,

manipulação e liberàção de OGMs, em colaboraçao corn a CTNbI0;
II - prbmô's 'er'e divulgar estudos sobré OGMs;
Ill - 'èxpedir normaè técnicas de seguranca alimentar, ambiental,

agropecuãria, e de saUde relativas a OGMs, em siñtonia corn a CTNbio;
IV - assessorar os orgãosestaduais na aplicação das penalidades pelo

descumprirnento das normas relativas a pesquisa, produção, plantio,
cornercializacao transporte e rnanipulacao de OGMs no Estado

§ 1° -A CTEbio seré incorpoàdo oGrupo TéchicoAsses'sor - GTA -, que
opinará sobre aspectos técnicos em todos os sentidos: geneticô, àmbiental,
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agropecuário, saüde e biosseguranca.

§ 2° - 0 GTA cornporá pelo menos 50% (cinquenta por cento) da CTEbio e
seré representado por técnicos qualificados de universidades, entidades
publicas e privadas, devendo ser escoihidos em listas triplices, pelo
Governador.

Art. 6° - A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - destinará recursos orçarnentarios especificos e utilizará Os
recursos provenientes de multas relativas a penalidades decorrentes da
aplicacao desta lei, para o financiarnento de projetos e atividades
relacionados a pesquisa corn OGMs no Estado.

Art. 7° - As empresas que ja exercern atividades relacionadas corn OGMs
tern o prazo de cento e oitenta dias para se adaptarem as exigéncias desta
lei, a contar da data da publicação de sua regularnentaçao.

Art. 8° - Esta Iei será regularnentada no prazo de noventa dias a contar da
data de sua publicaçao.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 7 de novembro de 2000.
Paulo Piau
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentado ao projeto urn substitutivo do Deputado Paulo Piau, que recebeu
o n° 3. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regirnento Interno, a Presidéncia
encarninha o projeto e o substitutivo a Cornissão de Meio Arnbiente, para
parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 457/99, do Deputado Fábio
Avelar, que acrescenta dispositivo a Lei n° 9.944, de 4/9/89. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovacao corn a Ernenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussao.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 607/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que autoriza o Estado a dar incentivos ao municipio que
implantar o programa de aleitarnento materno. A Comissão de Justiça perdeu
o prazo para ernitir parecer. A Cornissão de SaOde opina pela aprovação dp
projeto corn as Ernendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira opina por sua aprovação corn as Emendas n°s 1 a 4,
da Comissão de SaUde. Em discussão, o prójeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussao, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 774/99, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios para o controle da ordem
cronologica dos pagamentos dos contratos adrninistrativos. Em discussão, 0
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projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 774/99

EMENDA N°4
Dé-se ao inciso I do § 30 do art. 110 da Lei n° 9.444, de 1997, acrescido a esta

pelo art. 1° do projeto, a seguinte redação:
"Art. 110- .............................
§ 30 - 	 ............
I - relação de todos Os pagamentos efetuados no més anterior das obrigaçOes

relativas as subcontas orçamentarias de fornecimento de bens, as IocaçOes, a
realizaçao de obras, as obras delegadas, a prestaçao de serviços e a
conservação, obedecida a estrita ordem cronologica das datas de sua
exigibilidade, fazendo-se urna relação para cada fonte diferenciada de recursos,
entendidas como orcamentariamente diferenciadas apenas as fontes cujos
recursos são vinculados por forca de lei ou convênio;".

Sala das ReuniOes, de 2000.
EduardoBrandäo
Justificação: Em decorréncia da anãlise dos documentos da CPI das

Construtoras, ficou evidente o total desrespeito a ordem cronolOgica de
pagamentos relativos as obras realizadas, principalmente na BR-381. As
construtoras menores chegaram ate mesmo a fechar suas portas por não
receber seus créditos na data convencionada, sendo que as grandes tiveram
satisfeitos os seus créditos. Essas obras tern verba carimbada em virtude de
convênio corn a Uniao; dessa forma, vemos a importãncia de se destacarem,
entre as obras realizadas, aquelas delegadas ao Estado.

Assirn, contarnos corn o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
emenda.

EMENDA N° 5
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art.....- 0 art. 40 da Lel n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, alterada

pela Lei n° 11.730, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar corn o
seguinte paragrafo ünico:

"Art. 4° - .................................................
Paragrafo Unico - Fica asseguada a cada entidade estadual integrante do

SIAFI a abertura de subcóntas orçamentarias ou financeiras para pagamento
de suas despesas1'.'

Sala das Reuniöés, de de 2000.
Eduardo Brandão
Justificaçao: Estamospropondo•esta emenda corn 6 objetivo de facilitar os

pagamentos das'entidades Orgaos doEstado, pormeio da subdivisão de
contas orçamentarias ou financeiras Corn a' medida, estamos visando
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facilitar a controle da observãncia da estrita ordern cronologica do
pagamento das despesas decorrentes de contratos e dernais instrumentos. 0
projeto a que estamos propondo ernenda propicia, no Estado, a realizaçao
plena dos principios da legalidade e moralidade, destacados na Carta Magna
como fundamentals na administraçao püblica. Estamos buscando aperfeiçoa-
Ia e facilitar o seu curnprimento. Contamos, portanto, corn o apoio dos nobres
pares para a aprovacão desta emenda.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foram
apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Eduardo Brandão, que
receberam os n°s 4 e 5. Nos terrnos do § 2° do art. 188 do Regimento
Interno, a Presidéncia encarninha a projeto e as emendas a Cornissão de
Adrninistração PCiblica para parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 801/2000, do Deputado Dairno
Ribeiro Silva, que dispOe sobre a realização, nos hospitais da rede pUblica
estadual, do exarne denominado Ernissöes Evocadas OtoacUsticas e d
outras providéncias. Em discussão, a projeta. Não ha oradores inscritos.

- Vérn a Mesa:
EMENDAS A0 PROJETO DE LEI N° 801/2000

EMENDAN°4
o art. 1° passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo:
"Art. 	 ...........................................................................
Paragrafo ünico - 0 exarne a que se refere a artigo sera realizado por

medico otarrinolaringologista ou fonoaudiologa.".
Sala das ReuniOes, 6 de junho de 2000.
Joâo Batista de Oliveira
Justificaçao: 0 exame Ernissöes Evocadas OtoacUsticas ("teste do

ouvidinho") tern que ser realizado por prafissional especializada, para que
deficiéncias auditivas diagnasticadas possarn ser carrigidas em tempo habil e
por meia de, pracedimentas terapeuticos adequadas. E, como a pratica ja
dernonstrou, esses testes tern que ser realizados por uma das duas
categorias profissionais corn formaçãa acadêmica especifica para tanto -
medicos otorrinalaringologistas au fonaaudiolagos -, para que essa acãa
preveritiva de saüde do Estado tenha conseqUência pratica e resulte em mais
bern-estar para a populaçao.

EMENDA N° 5
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Os haspitais da rede pUblica do Estado de Minas Gerais

procederão, gratuitarnente, no prazo rnáximo de trinta dias apos 0 parta, ao
exarne denorninado ErnissOes Evocadas Otoacüsticas ("teste do ouvidinho")
em todas as crianças nascidas em suas dependéncias, encaminhando-as,
caso necessário parao tratarnento medicodequada.".
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Sala das Reuniöes, de abril de 2000.
Rogerio Correia
Justificaçao: Entendemos ser importante a realizacao do "teste do

ouvidinho" nas crianças recém-nascidas, visto que o diagnostico precoce
pode ser decisivo para o tratamento e a cura de deficiências auditivas. A fim
de aprimorar a matéria, apresentarnos esta emenda, prevendo o prazo de
trinta dias para a realizaçao do exame e o encaminhamento da criança para o
necessário tratamento.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do Deputado Joäo
Batista de Oliveira, que recebeu o n° 4, e a outra do Deputado Rogerio
Correia, que recebeu o n° 5. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento
Interno, a Presidéncia encarninha o projeto e as emendas a Comissão de
SaUde, para parecer.

QuestOes de Ordem
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, tenho interesse especial no

Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado Alberto Bejani. Entendo que a Casa
näo pode perder a oportunidade de travar uma discussão mais aprofundada
sobre esse projeto. E o projeto da Lei Robin Hood. Acho que temos de
discuti-lo a exaustão e, sepossIvel, aprová-lo na forma original ou modificado
ainda este ano, para que vigore a partir do ano que vem. Não gostaria que a
discussäo fosse ericerrada neste momento, mesmo porque o autor do projeto
não se encontra presente.

o Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, reforçando as palavras do
ilustre Deputado Carlos Pirnenta, ate combinarnos uma reuniäo na segunda-
feira para que o Colegio de Lideres discuta bern a Lei Robin Hood.

o Sr. Presidente - A Presidéncia deseja apenas esclarecer que o relator
ainda não ernitiu seu parecer. Então, a Presidência iria passar a palavra ao
relator, Deputado Pastor George, que iria emitir seu parecer. Depois, iriamos
receber as emehdas, sern iniciar o processo de discussão, exatamente para
permitirmos todos os entendirnentos feitos no Colegio de Lideres, na reuniäo
de hoje de manhã.

o Deputado Hely TarqUInio - Sr. Presidente, aceitarnos o argumento, mas,
de qualquer forma, parece que o espirito da Lel Robin Hood está sendo
contrariado. Sern a presença da pessoa que criou a lei, talvez isso pudesse
ficar para depois, porque, a partir da hora em que se vota no 10 turno...

o Sr.Presidente - A Preêidênciá esclareèe que não existe prejuIzo nenhum
na emissão do parecer peloreIator nésta reunião.

O Deputado Hely TarqUinio - Entendi. E apenas para avançar o processo.
.0 Sr. Presidente - Discussão em 1° turno, do Projéto de Lei n° 830/2000,

do Deputado Alberto Bejani, que dispOe sobre a distribuição da parcela de
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receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municipios,
de que trata 0 inciso II do parágrafo ünico do art. 158 da Constituiçao
Federal, e dã outras providéncias. A Comissão de Justica conclul pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. A
Cornissão de Fiscalizacão Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 4° do art. 188 do Regimento Interno, foram recebidas
antecipadamente as Emendas n°s 4 a 11. Designado relator em Plenário, o
Deputado Pastor George solicitou prazo para ernitir parecer. Nos terrnos do §
40 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência recebe antecipadamente
as Emendas n°s 12 e 13, cujo teor é o seguinte:

EMENDAS A0 PROJETO DE LEI N° 830/2000
EMENDA N° 12

Acrescentem-se ao art. 1° OS seguintes inciso XIII e § 11, substituindo-se
nos § 4°,7° e 10 do artigo a expressão "incisos II a XII" pela expressao
"incisos II a XIII" e destinando-se 0,06% ao critério criado pelo inciso citado,
percentual este que deve ser retirado do critério "VAF":

"Art. 1°- ..................................................
XIII - compensaçao financeira por desmembramento de distrito:

compensação financeira aos municIpios rernanescentes de Mateus Leme e
Mesquita, devido a ernancipação de distritos deles desmembrados, nos
seguintes percentuais:

a) Mateus Leme - 0,04;
b) Mesquita - 0,02.

§ 11 - 0 criteria 'compensação financeira par desmembramento de distrito'
previsto no inciso XIII extingue-se a partir do exercicio de 2005, e 0
percentual resultante de sua exclusão serã destinado ao criteria 'VAF'.".

Sala das Reunioes, de de 2000.
Olinta Godinho - Fábia Avelar.
Justificaçao: A cornpensacão financeira concedida aos Municipios de

Mateus Leme e Mesquita em razão da emancipação dos Distritos de Juatuba
e Santana do Paraiso previa que as perdas seriam compensadas durante 13
anos, reduzindo-se o beneficio em 7% ao ano, conforme constava nas Leis
fl°s 11.042, de 1993, e 12.040, de 1995. Contudo, a Lei Robin Hood não
observou esse prazo, determinando que a compensaçao cessasse em 2000,
prevendo que Os indices estabelecidos para esse critério fossem destinados
a quota mInima.

Entretanto, corn a ediçao da Lei de Responsabilidade Fiscal em 4/5/2000,
parece-nos injusta, neste momento, a extinçao da compensação financeira
aos municIpios que tantoforam prejudicados corn emancipacão de distritos, a
que quase Ihes causou sua inviabilidade econômica.
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Por essas razöes, solicito aos nobres pares apoio a aprovação desta

emenda, por ser de inteira justiça.
EMENDA N° 13

Acrescente ao art. 10 o seguinte inciso:
"Art. 1°- .............................................

XIII - municipio-dormitOrio: relaçao percentual, desde que superior a 25%,
entre o total da populaçao econornicamente ativa e a parcela dessa
população que se desloca para o municIpio-pOlo, segundo dados fornecidos
pelo BGE e pelo DER-MG".

Sala das Reuniöes, de de 2000.
Eduardo Brandão
Justificaçao: Os municipios-dorrnitOrio tern sofrido grande injustica no que

se refere a distribuiçao do ICMS, visto que grande parcela da população
econornicarnente ativa trabalha em municipios prOximos e,
consequentemente, não realiza os fatos geradores do referido tributo no
rnunicIpio de origern. Nada mais justo, portanto, que, na regulamentação da
distribuiçâo das parcelas do referido imposto para os municipios, haja a
destinaçao de urna parcela para os municipios exportadores de mão-de-obra.

O art. 158 da Carta Magna determina que o Estado-membro deve
regulamentar a distribuição de parcela de 25% do ICMS, em conformidade
corn as necessidades dos municipios. Tal regulamentação deve ser feita de
rnaneira a proporcionar urna repartição justa, a firn de conceder uma fonte de
receita capaz de garantir a prestacao de servicos pUblicos de sua
competência para a população, em consonância corn o que preceitua o art.
37 do mesmo diploma legal.

Os rnunicipios-dormitório, que pretendemos abranger corn a propositura
dessa emenda, abrigam uma populaçao que impulsiona a economia dos
municipios-pOlo e contribuem para a arrecadação do ICMS nesses locais.
Pretendemos, corn amedida, corrigir a situaçao de desespero pela qual vém
passando os municipios que exportarn mäo-de-obra, que sofrem corn a perda
de receita para outros municipios. Isso posto, contamos corn o apoio dos
nobres pares para a aprovação desta emenda.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o relator da matéria, Deputado Pastor
George.

O Deputadô Pastor George - Sr. Presidente, este é o rneu parecer:
.."PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 830/2000

Relatôrio
De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em epigrafe dispöe

sobre a ditribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do
ICMS pertencente aos municipios de que trata 0 inciso II do paragrafo ünico
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do art. 158 da Constituicao Federal e dã outras providencias.

A Cornissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição corn as Emendas n°s 1 a 3,
que apresentou.

A Presidência da Casa, corn fundamento no art. 141 do Regimento Interno,
incluiu o projeto na ordem do dia em virtude de ter-se esgotado o prazo para
exame da proposição pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orcamentaria. Forarn recebidas antecipadarnente as Emendas n°s 4 a 13, de
acordo corn o § 4° do art. 188, e nos termos do § 2° do art. 145 do citado
Regimento, este relator ernite seu parecer.

Fundarnentaçao
A Lei n o 12.040, de 1995, apelidada de Lei Robin Hood, modificou toda a

sisternática ate então adotada para distribuir aos municipios a fraçao
correspondente a 1/4 dos 25% do produto da arrecadacão do ICMS a eles
devidos, estabelecendo critéuios econôrnicos (Indice do VAF),
geodemograficos (extensào territorial e populacao), de gestao (educacão,
area cultivada, patrirnônio cultural, meio arnbiente, saUde e receita prOpria),
igualitarios (cota minima) e restritos (municipios mineradores, Mateus Leme e
Mesqu ita).

Essa lei estabeleceu, em seu Anexo I, urna variacao dos percentuais nos
anos de 1995 a 2000, deterrninando, ern seu art. 2°, que 0 percentual
destinado a Mateus Leme e Mesquita fosse extinto e destinado ao critério
"cota minirna". Contudo, em 1996, ao editar a Lei n° 12.428, o legislador
estadual optou por fixar esse percentual em 5,5% e destinou 0 residuo
decorrente da reduçao do percentual destinado aos municipios de Mateus
Lerne e Mesquita ao critério VAF, sern explicitarnente revogar o inciso II do
rnencionado artigo.

Assim, o projeto nos parece oportuno, urna vez que tern a finalidade de
evitar que aqueles rnunicipios que se sentirern prejudicado recorrarn ao
Judiciário para que este se manifeste sobre a possivel divergencia de
interpretaçao que surgiria corn a falta de urna previsão explicita na legislacao.
Como pode ser constatado, a proposicao em anãlise não altera os
percentuais estabelecidos pela legislacao vigente, corn exceçao da
realocaçao ja descrita.

Além desse objetivo, o projeto introduz quatro alteraçoes, que consistem
em:

a) fixar periodicidade anual de apuração dos indices;
b) estabelecer novas datas para publicação dos indices provisôrios e

definitivos 	 -
C) garantir maior transparencia na apuração dos indices;
d) adequar o Anexo I de forma a incorporar ao VAF o percentual resultante

.---.--.--.-- 	 .
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da extincão do critério "Mateus Lerne e Mesquita".

Portanto, não se vislumbra no projeto qua!quer alteracão em relação a
legislação em vigor, no que tange ao cálculo dos valores a serern transferidos
aos municIpios.

Contudo, a proposicão recebeu trés ernendas ao ser analisada pela
Comissão de Constituição e Justiça e mais dez no Plenário.

A Emenda n° 1 retira do rol de critérios a serem observados para o rateio
do ICMS entre Os municipios aquele contido no inciso IV do art. 1° do projeto,
em que estão previstos 2%a serem distribuidos entre os 50 municipios mais
populosos, e a Emenda n° 3 aloca o percentual referido nos critérios 'area
geografica", "populacão", "educacão" e "produçao de alirnentos". Corn isso,
percebe-se que, entre os municipios que deveräo suportar o onus decorrente
dessa alteracao, alguns terão uma perda significativa na receita oriunda das
transferências de ICMS, podendo ser destacados os municipios de Ribeirão
das Neves, Ibirité, Coronel Fabriciano, Conselheiro Lafaiete, Vicosa e TeOfilo
Otôni, que arcarão corn perdas que variam entre 7% e 18% da receita
proveniente da distribuicão do ICMS.

Ha que se destacar que, sob a nova ordem legal que se apresentou em
razão do advento da Lei Camata (Lei Complernentar Federal n° 82, de
27/3/95), as despesas corn pessoal foram lirnitadas no ãmbito das trés
esferas de Governo, restando aos municipios a obrigaçäo de não
ultrapassarem 60% de sua receita. Essa lei fol revogada em 4/5/2000 pela
Lel Complementar n° iüi, conhecida como Lel de Responsabilidade Fiscal,
que manteve a limitação ja prevista pela el revogada.

Assim, os municipios que tenharn envidado esforços para se adaptar a lei
mencionada, ao terem suas receitas diminuidas, poderao se ver as voltas
corn sérios problernas para, novamente, adequar suas despesas aos limites
legais.

Podémos prever o prejuizo que a emenda mencionada causará aos
rnunicipios que hoje são beneficiados corn os recursos recebidos em razão
daexistênciado critério "populaçao dos 50 municipios mais populosos". Esse
é o rnötivo que nos eva a opinar pelé rejeição das Emendas n°s 1 e 3, pois a
ültirnà apená redistribui o percentual destinado ao critério que a outra
emenda pretende excluir do texto do projeto.

A Ernenda n° 2 que visa apenas a explicitar no texto que as despesas corn
ensino superior não serão consideradas para efeitos de cálculo do critério
'educacão" parece-nosinocua, por não haver, no Estado, urn curso superior

' mhtidbpelo erário municipal.
As Ernendas n° 4 e 5, do Deputado Anderson Adauto, propoern a criação

do critério "seguranca pUblica", prevendo 1% a ser distribuido aos municipios
que realizarem despesas de custeio e investimentosnaãrea de segurança
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publica e aos que irnplantarem e mantiverem Conseihos Municipais de
Seguranca POblica. 0 objetivo da emenda, que e a de incentivar
investimentos em segurança da populaçao, parece-nos de grande alcance
social, por se tratar de urna das maiores preocupaçOes da populaçao.
Ressalte-se que a rnedida não passará a gerar resultados imediatos, visto
que e necessário urna adequaçäo nos procedimentos contábeis dos
municipios, observando orientaçaes contidas em instrução norrnativa a ser
editada pelo Tribunal de Contas do Estado. Por isso, a emenda preve a
aplicacão do critério a partir do exercicio de 2003. Contudo, a segunda
emenda e mais adequada a sistemãtica da distribuição de ICMS, razão que
nos leva ao entendimento de que somente ela deve prosperar.

Corn a objetivo de aprimorar a distribuiçao realizada corn base no critérlo
"produçao de alimentos", prestigiando nao apenas Os municipios que
produam alimentos, mas tarnbém aqueles que irnplementem programas de
extensão rural, de apoio a produção e a comercializaçao, voltados para
pequenos produtores rurais, a Deputado João Batista de Oliveiraapresentou
a Emerida n° 6. Entendemos que essa emenda traz importantes alteraçoes
ao projeto original, por elevar a participaçao na redistribuição do ICMS dos
municipios que desenvolvam açaes de fomento a atividade agricola de base
familiar. Apresentamos a Submenda n° 1 a fim de adequar a emenda as
regras de técnica legislativa.

As Emendas n°s 7 e 10, dos Deputados Luiz Menezes e Eduardo Brandão,
respectivamente, buscarn extinguir a critério "papulaçao dos 50 municipios
mais populosos", redistribuindo a percentual decorrente dessa medida entre
outros critérios. Como pode-se verificar, essas ernendas tern o mesmo
conteUdo da Ernenda n° 1, que já foi cornentada anteriorrnente, nãa devendo,
portanto, ser incorporadas ao prajeto.

o conteüdo do Projeto de Lei n° 4/99, jé aprovado em 10 turno, é
reproduzido na Ernenda n° 8, do Deputado Sãvio Souza Cruz, que propöe
alteraçoes no critério "rneio ambiente", visando a compensar as municIpios
que desenvolvam açOes voltadas a implantaçao e manutençao do serviço de
coleta seletiva de lixo, colocando-as, para Os efeitos da lei, na rnesma
situação de sistemas de aterro sanitário, usina de compostagern de lixo e
estação de tratamenta de esgotos, corn o que não concorda este relator.

0 Deputado Eduardo Brandão apresentou a Emenda n o 9, que pretende
criar a critério "sisterna penitenciário", Segundo 0 qual se atribui 1% aos
municipios que sediam estabelecimentos penitenciarios. E importante
ressaltar que, conforme define o art. 71 da Lei n o 11.404, de 25/1/94, são
estabelecirnentos penitenciarios as presidios, as cadeias püblicas, as
penitenciãrias, as colônias agricolas, as casas do albergado, as centros de
educaçao do jovem adulto, os centros de observacão e as hospitais de
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custôdia e tratamento psiquiátrico. Da forma como foi proposta a ernenda,
Os municIpios que tern uma cadela pUbtica corn 20 presos teriam o mesmo
percentual de participação daqueles que tern urna penitenciãria corn 5 mit
presidiários, o que não nos parecejusto.

A Emenda n° ii, do Deputado Mãrcio Kangussu, acrescenta o critério
"municipios localizados na area de atuaçao da SUDENE e do Vale do
Mucuri". Corn essa ernenda, cujo objetivo é o de diminuir as desigualdades
regionais, passam a ser beneficiados os municipios de que trata o art. 10 da
Lei Federal n° 9.690, de 15/7/98, que integram area de atuacão da SUDENE,
e Os mUnICIpIOS do vale do Mucuri. Essa emenda nos parece de nobre
intencao, pois visa a elevar a receita dos municipios das regiOes
mencionadas, dada a diferença socioeconômica existente entre elas e o
restante do Estado. Contudo, vale lembrar que ha muitos municipios em
outras regiães do Estado que merecem atencao especial, dada a situação de
pobreza em que se encontram as suas populacOes. Por essa razão,
entendemos que, embora meritôria, a emenda não se revela justa. Mas corn
O objetivo de cornbater as desigualdades sociais, apresentarnos a Emenda n°
14, que visa a criar o critérlo "VAF 'per capita". Corn ele, o percentual
correspondente a 2% seré rateado entre Os 500 municipios que apresentem
O menor VAF "per capita", corn base na populaçao de cada rnunicipio em
relacão a totalidade daqueles que vão ser beneficiados pelo critério.

Os Deputados Olinto Godinho e Fábio Avelar apresentaram a Emenda n°
12, corn o objetivo de reintroduzir o critérlo "compensação financeira por
desmembramento dé distrito", mantendo, assim, o auxilio financeiro que vern
sendo concedido aos municipios de Mateus Leme e Mesquita. Destaque-se
que a extinçao desse beneficio està expressamente prevista na Lei n°
12.040, de 1995, fato que possibilitou que esses municipios se adequassem
aos novos valores de receita no exercIcio de 2001. Apesar de não concordar
corn a manuténçao do critério proposto pela ernenda, este relator entende
que sua extinçao deve ser gradativa, para não causar grande impacto na
recéitá dos dois municipios. Por isso apresenta a Subemenda n° 1 a Emenda
n° 12, redigida ao final, que propoe a reduçao do critério na proporção de
20% ao ano ate que seja totalmente extinto, no exercicio de 2005.

Quánto a Emenda n° 13, do Deputado Eduardo Brandão, que tern por
èscopo a criaçéo do critério dos "muriicIpios dormitôrios", entendernos que
não existem bondiçOes operacionais para se apurarern os percentuais de
cada municipio. 0 IBGE e 0 DER-MG nao tern dados relativos ao
deslocamento de trabaihadores dé urn mJnic[pio paraoutro. A instituição corn
condiöe& de pesquisar esse deslocamento seria a Fundacab João Pinheiro,

'q'üe para realizar o trabaiho de âpuràção teria urn cUsto superior ao valor que
seria distribuido aos municipios, que ficaria a cargo do Estado. Vale lembrar
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que, para sabermos quais municipios ultrapassam o percentual de 25%
previsto na proposta de emenda, todos deveriam ser avaliados. Além disso,
h de se considerar que as pessoas que trabalham em urn municipio e
residem em outro levam recursos obtidos no municipio onde trabatham para
gerar movimento econOmico no municIpio onde residern, sendo muito dificil
apurar se ha necessidade ou não de se compensarem os chamados
rnunicIpios-dorrnitôrios.

Corn a finalidade de aprimorar a distribuição, propornos a criaçao do Critério
"redistribuiçao de ICMS 'per capita", correspondente a 4,644%, que visa a
beneficiar os municipios que tern a suá receita de ICMS abaixo da media
estadual. Para se apurarem os valores da nova distribuicao proposta, deve-
se, prirneirarnente, calcular a participaçao do rnunicipio corn base nos incisos
I a XIV. Esse Indice será dividido pela populaçao do municipio, obtendo-se 0
indice "per capita" de cada rnunicipio, que será comparado a media estadual
(ICMS "per capita" acrescido de 5%, evitando-se que aqueles que se
encontrarn pouco acirna da media fiquem abaixo dela apOs a aplicaçao desse
critério de ajuste). Os municipios que se encontrarem abaixo dessa media é
que entrarão no critério previsto no inciso XV (redistribuicao de ICMS "per
capita"). A redistribuiçao, então, ocorrerá da seguinte forma: divide-se a
populacao de cada municipio abaixo da media estadual pela soma das
populaçoes dos municIpios que serão beneficiados. 0 percentual encontrado
será o seu Indice para o critério referido.

As projeçaes realizadas corn base nos valores transferidos em setembro de
2000 revelam que 664 municIpios, nos quais se concentrarn 12.588.224
habitantes, tern urn acréscimo médio de 5,42% na receita "per capita" oriunda
da participaçao no ICMS. Por outro lado, haverã urna perda de 5,21% na
receita "per capita" de 189 municIpios, cuja popu!açäo e de 4.084.389
habitantes, cerca de 25% da populaçao do Estado.

Urn ponto merecedor de destaque é que os municIpios mais beneficiados
corn a criação do novo critério apresentam valores de ICMS "per capita" entre
R$ 1,90 e R$ 10,00. Exemplificamos corn o caso de Ladainha, que tern uma
populaçao de 15.558 habitantes e auferiu receita no més de setembro,
relativa ao ICMS, de R$ 29.629,80, logo, ICMS "per capita" no valor de R$
1,90. Con a aprovação da mudança proposta, ocorreré uma elevação nesse
valor de 28,74%, passando para R$ 2,45.

Os 189 rnunicipios que terão descréscirno na receita encontram-se, em sua
rnaioria, na faixa de R$10,00 a R$ 131,00 e, em media, perderao 5,21%.
Ocorre, porern, que os municipios que terão aumento de receita representam
mais de 75% da populaçao mineira, fazendo corn que a distribuição de ICMS
no Estado seja mais justa.

Compete-nos, por fim, fazer urna breve analise quanto a proposta de
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mudanca nos prazos prevista no projeto. 0 principat objetivo da Lel Robin
Hood é fornentar investimentos em diversas areas, coma saüde, educação,
melo ambiente, producäa de alimentos, patrimOnio cultural, methorando
assim a quaUdade de vida dos cidadãos. Portanto, se a reahzaçao de
despesas pelos municipios nessas areas é aferida em urn prazo mais curto,
mais rapido, elas passarn a ser consideradas para efeito de participação nos
critérios de distribuição, a que implica a consequente elevaçao da receita do
municiplo. Assim, a lentidão no tevantamenta desses dados pode desmotivar
o investirnento dos administradores locais nos setores escolhidos pelo
legislador estadual, ao editar a Lei n° 12.040, de 1995. Por essas razöes,
apresentamos a Emenda n° 17, a firn de que sejam mantidos as prazos ate
entäo praticados.

A guisa de conclusão, vale salientar que a propasição não implica aumento
de despesas para a Estado au qualquer outra modalidade de gasto que traga
repercussão financeira para a erário estadual.

Conctusão
Diante dessas consideraçöes, opinamospela aprovação do Projeto de Lei

n° 830/00, no 10 turno, corn as Ernendas n°s 14 a 17, a seguir redigidas, e as
subemendas que receberam o n° 1 as Ernendas n°s 5, 6 e 12, e pela rejeiçäo
das Emendas n°s 1 a 4, 7 a 11 e 13.

EMENDA N° 14
Dê-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redaçao, destinando-se ao critério

previsto no inciso I do art. 10 a percentual de 75% (setenta e cinco par cento):
"Art. i - A parcela de receita do praduto da arrecadaçäa do Imposto sabre

Operacoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e sabre PrestaçOes de
Serviças de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - pertencente aos municipios, de que trata a paragrafo ünico do art.
158 da Constituiçao Federal, será distribuida nos percentuals e nos
exercicios indicados no Anexa I desta lei, conforme as seguintes critérios:".

EMENDA N° 15
Acrescentem-se ao art. 1° a seguinte inciso XV e § 12, substituindo-se nos

§ 40 e 10 do artigo a expressão "incisas II a XII" pela expressão "II a XV",
destinanda-se ao criteria criado pelo inciso supracitado as seguintes
percentuais, que devem ser retirados do criteria previsto no inciso I do art. 1°
-VAF:
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a partir 3,680
de 2005

"Art. 1- ...........................................
XV - redistribuicáo corn base no indice de ICMS "per capita": relação

percentual entre a população residente em cada urn dos municipias corn
menor Indice de ICMS "per capita" do Estado e a papulaçãa total daqueles,
farnecida pela Fundaçao João Pinheiro.

§ 12 - Para a efeita do disposto na inciso XV:
I - cansidera-se Indice de ICMS 'per capita" a percentual resultante da

divisão do Indice consalidado dos critérias previstos nas ncisos I a XIV de
cada municipio peta respectiva população, medida segundo dados fornecidos
pela Fundaçao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatitisca - IBGE.

II- consideram-se municipias corn rnenar indice de ICMS "per capita"
aqueles cujo percentual calculado na farma do incisa anterior seja inferior a
media do Estado acrescida de 5% (cinco par cento).".

EMENDA N° 16
Dê se ao Anexo I a seguinte redaçao:

"Anexo I
(a que se refere a art. 10 da Lei n° de de 2000)

* - 0 quadra referente ao Anexo I fol publicado na edicão do "Diana do
Legislativo" de 15.11.00.

EMENDA N° 17
Dé-se a atinea "c" do inciso VIII e aos § 2°, 30 , 40, 6°, 7° e 8° do art. 10 a

seguinte redaçao:
"Art. 	 1- ..........................................
VIII- .................................................
c) a Secretaria de Estado de Melo Arnbiente e Desenvolvimento

Sustentavel fara pubticar, ate a Ultimo dia do tnimestre civil, as dadas
apurados retativos ao tnimestre imediatamente anterior, cam a relaçao de
municipios habilitados segundo as atIneas "a" e "b', para fins de distnibuição
dos recursos no trirnestre subseqUente.

§ 2° - Os dados referentes ao inciso VI do art. 10 desta Iei, relativos a
praduçao de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de
Agricuttura, Pecuãria e Abastecimento, que fará publicar, a cada tnimestre
civil, no ôrgäo aficiat do Estada, as informaçoes pertinentes as alineas
enumeradas nesse inciso, para fins de distribuiçao no trimestre subsequente.

§ 3° - A Secretaria de Estado da Saüde fará publicar, na primeira segunda-
feira de cada més, as modificaçoes acornidas no mês anterior relativamente
as alineas "a" e "b" da incisa IX deste artiga, para fins de distribuição no mês
subsequente. 	 .

§ 4° - A Fundaçao João Pinheiro fara publicar, ate a segunda segunda-feira

-.-. 	 -. 	 ... .
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de cada mês, Os indices de que tratam os incisos II a XV, relativos ao més
anterior, bern como a consolidação destes por municipio.

§ 6C - Sem prejuizo das açoes civeis e criminals cabiveis, os prefeitos
municipais e as associaçôes de municIpios ou seus representantes poderão
impugnar, no prazo de trinta dias contados de sua publicacão, Os dados e Os
indices relativos aos critérios de apuração anual, e, no prazo de cinco dias
Uteis, os demais.

§ 7° - A Fundação João Pinheiro fará publicar, no prazo de 15 dias
contados do recebimento das impugnacães previstas no paragrafo anterior, o
resultado do julganiento destas.

§ 8° - A Secretaria de Estado da Fazenda farã publicar ate o dia 31 de
agosto de cada ano o indice definitivo de que trata o inciso I deste artigo,
após o julgamento das impugnaçoes previstas no § 6°, para fins de
distribuição dos recursos no exercicio subseqUente.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 5
Acrescentem-se ao art. 1° o seguinte inciso XIV e § 11 substituindo-se nos

§ 4° e 10 do artigo a expressão "incisos II a XII" pela expressão "incisos II a
XV" e destinando-se, a partir do exerciclo de apuraçâo de 2003, 1% ao
critérlo criado pelo inciso supracitado, percentual esse que deve ser retirado
do critério previsto no inciso XV - Redistribuição corn base no indice de ICMS
per capita":

"Art. 1- .............................
XIV - Seguranca PUblica: relacao percentual entre os gastos corn

seguranca publica per capita" do municipio e o somatôrio dos gastos de
seguranca publica "per capita" de todos os municipios do Estado.

§ 11 - Para o efeito do disposto no inciso XIV do art. 10 desta lei:
- consideram-se gastos corn seguranca publica as despesas previstas em

convênio firmado entre o municiplo e o Estado de Minas Gerais, em
conformidade corn as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de
Seguranca PUblica, corn a aquisicão e a manutençäo de viaturas,
equipamentos de comunicaçäo, mobiliário e equipamentos de inforrnática e
automaçào; fornecimento de combustivel; construção, manutenção e locação
de instalaçöes fIsicas de aquartelamento; pagamento das tarifas de água,
esgoto, energia elétrica e telefone dos aquartelamentos; aquisição de
armamento e municão contidos "nas especificacöes da Policia Militar de
Minas Gerais; aquisicão de equipamentos de proteção individual e utilizados
no policiamento ostensiio; aquisiçäo de materials dë escritOrio para a
administração militar; . 	 -

II - a Policia Militar do Estado de.Minas Gerais fornecerá, ate 30 de abril de
cada ano, relativamente ao ano civil imediatamente anterior, a relacão dos
municipios que implantaram e mantêm em regula funcionamento o Conseiho
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Municipal de Segurança PUblica;

III - o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fornecerâ, ate 30 de
abril de cada ano, os dados relativos as despesas realizadas corn seguranca
püblica no ano civil imediatamente anterior, corn base em informaçOes
recebidas juntamente corn as prestacOes de contas dos municipios, conforme
instruçao normativa expedida 01 esse Tribunal.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 6
Dé-se ao inciso VI do art. 1° do projeto a seguinte redaçao:
"Art. 1°- .............................................................................................
VI - producão de alimentos: os valores decorrentes da aplicaçao dos

percentuais a frente de cada item serão distribuldos aos municipios segundo
Os seguintes critérios:

a) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total serã distribulda de
acordo corn a relação percentual entre a area cultivada do rnunicipio e a area
cultivada do Estado referente a media dos dois Ultimos anos;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribulda de
acordo corn a relacao percentual entre o nUrnero de pequenos produtores
rurais do municipio e o nUmero de pequenos produtores rurais do Estado;

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total serã distribulda entre os
municipios onde exista Programa de Extensão Rural destinado aos pequenos
produtores rurais, de acordo corn a reIaçao percentual entre o nUmejo de
pequenos produtores rurais atendidos e o nOmero total de pequenos
produtores rurais existentes no rnunicipio e no Estado;

d) parcela de 20% (vinte P01 cento) do total será distribuida entre Os
muriicIpios onde exista Programa de Apoio a Produção voltado para
pequenos produtores rurais, de acordo corn a relação percentual entre 0
nUmero de pequenos produtores rurais atendidos e 0 nUmero total de
pequenos produtores rurais existentes no municipio e no Estado;

e) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuida entre os
municipios onde exista Prograrna de Apolo a Cornercialização voltado para
pequenos produtores rurais, de acordo corn a relacao percentual entre o
nUmero de pequenos produtores rurais atendidos e o nUmero total de
pequenos produtores rurais existentes no municlpio e no Estado.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 12
Acrescentem-se ao art. 1° os seguintes inciso XIII e § 13, substituindo-se

nOS § 4° e 10 , desse artigo a expressão "incisos II a XII" pela expressão
"Incisos II a XV" e destinando-se ao critério criado pelo inciso supracitado Os
seguintes percentuais, que devem ser retirados do criteria "VAF":

20 2002 20 200
[	 01 	 034
I Mateu 0,0 0,02 0,0 0,0

a
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	 321 	 41 161 08

Leme
Mesqu 0,0 0,01 0,0 0,0
ita 	 16	 2 08 04
Total
	

0,0 0,03 0,0 0,0
48	 6 24 12

"Art. 	 1°- .................................................................................
Xiii - compensaçao financeira por desmembramento de distrito:

compensaçao financeira aos municipios remanescentes de Mateus Leme e
Mesquita, devido a emancipaçao de distritos deles desmembrados.

§ 13 - 0 critério "compensaçao financeira por desmembramento de distrito"
previsto no inciso Xiii extingue-se no exercIcio de 2005, sendo Os residuos
apurados em razão de perda anuai incorporados ao indice de que trata o
inciso XV do art. 1°, observado o disposto no Anexo I desta iei.".

Questäo de Ordem
o Deputado Marco Regis - V. Exa. pode verificar, insofismavelmente, que

já nao ha Deputados em Pienário, motivo por que solicitamos o encerramento
da reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica, de

piano, a inexisténcia de "quorum" para a continuaçao dos trabaihos e encerra
a reunião, convocando os Deputados para as reuniöes extraordinãrias de
arnanhã, dia 8, as 9 horas, e as 20 horas, nos termos do editai de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

AlA DA 15 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SALJDE
As quatorze horas e quinze minutos do dia oito de novembro de dois mu,

compaecem na Sala das ComissOes os Deputados Edson Rezende, Miguel
Martini e Cristiano Canêdo, mémbrosda supracitada Cornissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, deciara aberta a
reunião e, em virtude da aprôvação de requerirnento do Deputado Cristiano
Canédo, dispensa , a leitura da: ata da reunião anterior, a quai é dada por
aprovada e subscrita peios membros da Comissäo presentes 0 Presidente
passa a discussäo e votação de proposicoes sujeitas a apreciação do
Pienario e informa que continua em discussão no 2° turno o parecer sobre o
Projeto de Lei n° 9431?000. Fazern uso da palavrapara discuti-lo, Os
Deputados Edson Rezendee Ci1stiaià Canêdo:0 DeputadoMiguel Martini,
relator do projeto, submete a votação o seu parecer, mediante o quai conclui
pela aprovação da matéria na forma do vericido no 1 0 turno. 0 parecer é
aprovado. ApOs, o Deputado Miguel Martini, relator do Projeto de Lei n°
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1.112/2000, no 1° turno, comunica que pediu vista do projeto o Deputado
Cristiano Canédo e, não havendo quem queira discuti-lo, passará a ler a
conclusão do seu parecer, uma vez que este sofreu alteração. Passada a
fase de discussão, o Presidente submete a votação o seu parecer, mediante
o qual conclui peia aprovação do projeto corn a Subemenda n o 1 a Emenda
n° i, apresentada pela Cornissão de Constituiçao e Justica; o parecer e
aprovado. A seguir, o Presidente submete a discussão e votacao os
Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei n°s 1.045, 1.049, 1.101,
1.104 e 1.107/2000, Os quais são aprovados. 0 Presidente passa a
discussãoe votação de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Edson
Rezende apresenta requerimento em que soiicuta seja reaiizada audiência
pUblica pela Comissão, corn os Prefeitos dos municipios da região
metropolitana, do poder pObiico e da sociedade civil organizada, para
discussäo do Projeto de Lei n° 943/2000. Submetido a votacão, é 0
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece apresença dos pariamentares, convoca os membros da Comissão
para a prôxima reunião ordinária, determina a iavratura da ata e encerra Os
trabal hos.

Saia das ComissOes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo - Pastor George.

ATA DA 52 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
F1SCALIZAcAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As vinte horas do dia oito de novembro de dois mu, comparecem na Sala
das ComissOes Os Deputados Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Irani Barbosa,
Olinto Godinho, Rêmolo Aloise e Rogérlo Correia, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo,
deciara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Rogerio Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e e subscrita peios membros da Comissão
presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e passa a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votacão de proposicOes sujeitas a apreciacão
do Plenário. Apôs discussão e votacão, cada urn por sua vez, são aprovados
os Pareceres para o 2° Turno dos Projetos de Leu n°s 1.215 e 1.223/2000
(relator: Deputado Mauro Lobo) e 1.240/2000 (relator: Deputado Rogerio
Correia), que conciuem peia aprovaçao das matérias na forma do vencido no
1° turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos pariamentares, convoca Os membros da Comissão para a
prôxima reunião,orcJinãria, determina a iavratura da ata e encerra Os
trabalhos

Saia das Comissôes,,14 de novembro de 2000.
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Márcio Cunha, Presidente - Irani Barbosa - Ailton Vilela - Eduardo

Hermeto - Rogerio Correia - Mauro Lobo.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.096/2000

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
RelatOrio

O Deputado Anderson Adauto, par meio do Projeto de Lei n° 1.096/2000,
pretende seja declarada de utilidade publica a Associaçao de Apoio
Comunitário do Bairro São Cristóvão, corn sede no MunicIpio de Patrocinio.

A matéria foi examinada prelirninarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sabre a projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
A citada entidade tern como finalidade essencial promover medidas que

visem assegurar a proteçao da familia, da maternidade, da infância e da
veihice, combater a forne e a pobreza, e integrar seus associados no
mercado de trabalho, oferecendo-Ihes cursos profissionalizantes. Todas
essas realizaçoes são possiveis graças ao próprio trabalho, ao apoio da
comunidade e as parcerias corn o poder püblico.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a Associação seja declarada de
utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razöes registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.096/00, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Ivo José, relator.

PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.244/2000
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatôrio
0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João Paulo, obriga as

empresas prestadoras de serviço de telefonia a instalar apareihos de
med ição decohsumo nos telefones fixos e dá outras providéncias.

Agor, àa . aténder ao que dispöe a art. 188, c/c o art. 102, IV, do
Regiménto Interno, verna proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentaçao
A proposição em apreço tern coma objetivo garantir ao consurnidor

Fnformaçoes adequadas e claras sobre os serviços de telefonia fixa.
Sustentado pelo art.6°, § 3°, do Codigode Defesa do Consumidoro projeto
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de lei em análise busca assegurar a necessária transparéncia nessa
relação de consumo.

Cresce, a cada dia, o nürnero de reclamaçoes junto aos PROCONs, nas
quais se questionam as impulsos excedentes suspeitos, chamadas para
telefones celulares exorbitantes e ligacoes interurbanas cobradas sem terem
sido realizadas.

Muitas reclamaçOes tern sido acolhidas pelos prestadores do serviço,
confessando a prática irregular e fazendo a correção; contudo, nem todas as
pessoas prejudicadas fazem a reclamacão, ate porque a custo de se
reclamar pode ser mais alto do que a prejuizo jé sofrido. Ademais, parä urn
cidadão que reclama deve haver urn milhãa que não reclarna, a que alimenta
a conduta irregular.

Os telefones celulares já tornam disponiveis essas informacoes para a
usuârio, nao cabendo falar ern impossibilidade técnica de se implementar a
inovação, que seguiria a mesmo principio dos serviços prestados pela
CEMIG, pela COPASA e par empresas cangeneres em nosso Estado, que
instalam no endereço do consurnidor rnedidores do consumo relativo ao
serviço que prestam. Vale esciarecer que tais rnedidores são de propriedade
das empresas prestadoras, portanto não ha sentido ern fazer nenhuma
cobrança para instalã-los. Seria coma uma ferramenta de trabalho.

Conclusão
Em face do exposta, somos pela aprovaçaa da proposição em tela.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Jaãa Paulo - Ailton Vilela.

PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.175/2000
Comissão de Defesa do Consumidor

RelatOrio
O prajeto de lei em apreço, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos,

dispöe sabre a exigibilidade de demonstrativo detalhado do servico prestado
pelas operadoras de telefonia no Estado de Minas Gerais para fins de
cobrança da conta de consuma.

Pubjicada em 24/8/2000, a Cornissão de Constituicão e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela canstitucionatidade e pela legalidade da matéria, vindo
esta, agora, a esta Cornissão, que deveré opinar sobre ela quanta ao mérita,
nos termos do disposto no art. 188, c/c a art. 103, IV, "a", do Regimento
I nterno.

Fundarnentacao
Ao estabelecer critérios para a cobranca de valores lancados na conta de

consumo par parte das concessionárias do serviço publico de telefonia no
Estado de Minas Gerais, a proposição em tela vai ao encantro dos interesses
da classe consumidara.

H
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Conforme ficou evidenciado no parecer emitido pela Comissão de

Constituiçao e Justiça, são numerosas e reiteradas as reclamaçoes dos
usuários contra a cobrança de serviços que efetivamente nao foram utilizados
pelos consumidores.

Por outro ado, a discussão acerca dos impulsos excedentes, lançados na
conta sern nenhum esclarecimento acerca da data da prestaçao do serviço,
do horário em que foi utilizado e do tempo de utilização da linha, deixa o
consumidor sem condiçao de controle sobre a utilizaçao do aparelho
telefônico e sem informacoes sobre Os custos relativos as ligaçöes que
efetua.

0 detalhamento da conta de consumo, nos termos propostos, por certo
evitarã urn grande nümero de problemas, compatibilizando o serviço nao
apenas com as necessidades do usuärio corno também corn a prôpria
legislação aplicável a espécie, uma vez que a transparéncia é urn principio
elementar, norteador de todas as relaçoes de consumo.

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

1 .175/2000 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ailton Vilela.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 857/2000
Comissão de SaUde

RelatOrio
De autoria do Deputado Marco Regis, o Projeto de Lei n° 857/2000 dispöe

sobre a obrigatoriedade de a rede pUblica de saUde comprar medicarnentos
pelo nome generico para seus estoques.

Aprovado no 10 turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por esta
Comissão, retorna agora o projeto, a fim de receber parecer para o 2° turno,
nos termos do art. 189, § 1° , c/co art. 102, Xl, 'a", do Regirnento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que e parte deste parecer:
Fundamentaçao

0 projeto de el em comento tern por objetivo tornar obrigatorias a compra
de medicamentos e a prescrição medica pelo nome genérico no âmbito das
Secretarias municipais e da Secretaria de Estado da Saüde.

0 vencido no 1° turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, compreende o
Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão.

As alteraçoes realizadas no texto original corrigiram algumas inadequaçoes
terminologicas nele presentes e garantiram sua consonancia corn as normas
féderais Além disso, as modificaçoes esclarecerarn o comando para que as
unidades de saüde, no ãmbito estdual do SUS, comprern preferencialmente
medicamentos pelo nome genérico para seus estoques.
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Dessa forma, nao foram necessários outros reparos por parte desta

Comissão.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de
Lei n° 857/2000, na forma do vencido no 10 turno.

Sala das Cornissöes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Pastor George.

Redacao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 857/2000

Dispöe sobre a compra de medicamentos genericos para Os estoques da
rede pUblica de saüde e dá outras providencias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As unidades de saüde, no ãmbito estadual do SUS, comprarão

medicamentos genericos para seus estoques.
Parágrafo Unico - Na falta do medicamento genérico poderão ser

comprados os medicamentos de referência ou similares disponiveis no
mercado.

Art. 2° - As aquisicOes de medicamentos, sob qualquer modalidade de
compra, e as prescriçOes médicas e odontologicas de medicamentos, no
ãrnbito estadual do SUS, adotarao obrigatoriarnente a Denominacao Corum
Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional
(DCI).

Art. 30 - Ficam as unidades de saUde do SUS no Estado obrigadas a afixar,
em local visivel, cartaz educativo sobre a Denominacão Comum Brasileira
(DCB) e sobre o rnedicamento genérico, na forma estabelecida pelo Orgao
estadual responsavel.

Art. 40 - o Estado regulamentara esta lei no prazo de noventa . dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 897/2000
Comissão de SaUde

Relatôrio
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei 0 897/2000

dispOe sobre a higiene bucal nas escolas de ensino fundamentale d outras
providências 	 .

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, vem 0 projeto a esta
Comissão a firn de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189,
§1°, c/co art. 102, XI, "a", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos aredaçao do vencido, quee parte deste parecer.

'
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Fundamentaçao

o projeto de el em anãlise determina o fornecimento, pelo poder pUblico
estadual, de material de higiene bucal aos alunos do ensino fundamental das
escolas pUblicas estaduais.

o vencido no 10 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, compreende
Substitutivo n o 2, apresentado pela Comissão de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentaria.

As modificaçOes efetuadas no texto original são procedentes, uma vez que
o substitutivo apresentado propOe, de maneira prática, o ensino da técnica de
escovação e o fornecimento do material, sem o qual a prevenção nao pode
concretizar-se. Além disso, as alteracoes dão ênfase a prevenção e
objetivam garantir a aplicabilidade da norma juridica que resultará do projeto,
assegurando, ainda, o carãter permanente do programa.

Assim sendo, não vislumbramos a necessidade de outros reparos ao
projeto por parte desta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lel n°

897/2000 na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George, relator - Cristiano Canêdo.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI N° 897/00

Institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de ensino
fundamental.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituido o Programa Estadual de Higiene Bucal, a ser

deser.volvido junto aos alunos do ensino fundamental nas escolas püblicas
estaduais.

Art. 2° - 0 Programa, a ser desenvolvido em caráter permanente, terá os
segul ntes objetivos:

- reduzir o indice de problemas dentãrios na populaçao do Estado;
II - prornover o hábito da higienizaçao bucal diana entre os alunos;
Ill - ensinar a técnica correta de escovação e o uso regular do fio dental.
Art. 30 - A concretização dos objetivos previstos no art. 2° seré efetivada

por meio de:
I - palestras, debates, distribuição de impressos educativos, exibiçao de

filmes e exposiçöes pràticas;
- t9rnepirntodos materials necessários a realização regular da higiene

bücal, principalmerité éscovas, pastas e fios dentais;
ill- outros procedimentos cabIveis.
Art. 4° - 0 Estado oferecerá cooperação técnica e financeira aos municipios
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que implementarem as medidas estabelecidas nesta lei.

Art. 50 - As acoes governamentais para a implementação do Programa a
que se refere esta lei poderão ser desenvolvidas em parceria corn empresas
privadas e corn organizacOes nao governamentais, conforme regulamento.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta
de:

- recursos orçamentários das Secretarias de Estado da SaUde e da
Educacão;

II - doacOes e legados de pessoas fIsicas ou juridicas, püblicas ou pnivadas,
nacionais ou estrangeiras;

III - outras fontes.
Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte

dias contados da data de sua publicaçao.
Art. 8° - Esta el entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 9° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 958/2000
Comissão de Saüde

RelatOrio
De autonia do Deputado José Milton, o Projeto de Lel a° 958/2000 torna

obrigatoria a exibicao de fume publicitário que esclareça as consequências do
uso de drogas, antes das sessôes principals, em todos Os cinemas do
Estado.

Aprovado no 10 turno, vern o projeto a esta Cornissão para receber parecer
para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XI, "d', do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 combate ao uso de drogas no Pals caracteriza-se por atividades

repressivas, em detnirnento de uma atuacão preventiva.
Dada a complexidade do problerna, parece-nos pouco provável que haja

uma ünica forma de solucioná-lo.
Em nosso ponto de vista, a repressão deve existir corno forma de controle

das açôes humanas que são ilicitas ou prejudiciais a sociedade; todavia,
nesse aspecto não prima o Estado brasileiro pela exceléncia.

Prevenir significa promover mudanças comportamentais corn o objetivo de
reduzir Os efeitos indesejáveis de determinadas praticas. Investir na
prevençao e, certarnente, o melhor caminho.

A proposiçao em análise, no conjunto das açOes passIveis de ser
desenvolvidas pelo poder publico, representa urn passo para minimizar a
utllizacao de drogas pela populacão.

A apresentacao de filmes educativos nas sessôes de cinema constitui
medida oportuna, pelo pUblico que poderá atingir.
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Dessa forma, ratificamos a posiçao desta Comissào no 10 turno,

manifestando-nos favoravelmente a aprovacáo da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 958/2000, no 2°
turno.

Sala das Comissôes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George, relator - Cristiano Canêdo.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.006/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatôrio
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a projeto de lei em epigrafe dispOe

sobre a divulgação da relaçao de obras contratadas pelos ôrgãos da
administração pUblica direta e indireta do Estado de Minas Gerais e dã outras
providéncias.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem, agora, a
proposiçäo a esta Comissäo para receber parecer, em atendimento ao
disposto em requerimento, aprovado em 1°18/2000, que solicitou a audléncia
desta Comissão no 2° turno, nos termos do art. 183, c/c o art. 233, XV, do
Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redacão do vencido, que e parte deste parecer.
Fundamentaçao

0 projeto em tela estabelece que Os ôrgãos da administraçao pUblica
divulgarao no diário oficial do Estado e disponibilizarão na Internet a relaçao
das obras contratadas, corn as informaçOes nele discriminadas. Determina,
ainda, que a administração pUblica deverá enviar a Assembléia Legislativa os
editais das licitacOes das obras e os respectivos contratos.

0 principio constitucional da publicidade, inspirador da proposiçao em
estudo, não pode ser aqul analisado de forma absoluta. Coma bern salientou
a•Comissãode Constituição e Justiça, a aplicacão de urn principio deve ser
relativizada par outras principios, par meio de urn processo de panderaçao
em que se busca a equilibria adequado, de forma a assegurar a major
aplicabilidade possivel aum,princIpio, corn o menor comprametimento dos
demais. Observa-se, no exame da matéria em estudo, que a principio da
piiblicidade encontra limites nos principios da razoabilidade e da
economicidade: Dessa forma, no contexto de urn ambiente macroecanômica
de escassez de recursos püblicos para investimentos e corn a necessidade
de se atingir o equilibrio fiscal, não seria razoávela manutençãa pela
Assembléia Legislativa de urn arquivo, ? classificado e ordenado, para a
guarda de todos os editais e contratos relativos a obras pUblicas,
especialmente se considerarmos que tais documentosjá são publicados, nos
termos da Lei Federal n° 8.666, de 1993, mantidôs nos arquivós das

647
unidades administrativas e enviados ao Tribunal de Contas, que e ôrgão
auxiliar da Assembléia no controle externo da administração publica.

Par sua vez, a publicação em detalhes das obras contratadas, como se
pretende, além de ser extremamente onerosa para os cofres estaduais, não
encontra previsao orçamentãria, não havendo também a autorização para a
abertura de crédito suplementar ou especial. A respeito, a Constituiçao do
Estado dispOe, "in verbis":

"Art. 161 - São vedados:

II - a realizacao de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam
os créditos orçamentãrios ou adicionais;

Ill- 	 .......................................
VII - a concessäo ou utilizacão de crédito ilirnitado;".
O substitutivoapresentado pela Comissão de Constituição e Justica, no 1°

turno, mantém a louvável determinaçao de que as informacOes referentes as
contrataçoes de obras pOblicas sejam disponibilizadas por meio eletrônico e,
atendendo a boa técnica legislativa, altera a Lei n° 13.496, de 2000, que
dispoe sobre a implantação do projeto do Serviço Integrado de Adrninistração
Financeira, o SIAFI-Cidadão. Dessa forma, acolhe em parte a idéia contida
no prajeto originalsem impacto financeiro para o Tesouro Estadual, atende
aos interesses da sociedade e compatibiliza a aplicacao do princIpio da
publicidade corn o da economicidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacao do Prajeto de Lei n°

1.006/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissôes, 13 de novembro de 2000.
Mârcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise -

Eduardo Herrneto - Mauro Lobo - Irani Barbosa.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.006/2000

Altera a Lei n° 13.496, de 5 de abril de 2000, que dispöe sobre a
Irnplantacao do projeta Serviço Integrado de Administraçao Financeira -
SIAFI-Cidadão

A Assembleja Legisla'tiva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 3° da Lei n° 13.496, de 5 de abril de 2000, fica acrescido do

seguinte § 2°, passando seu parãgrafo ünico a § 1°:
"Art. 3° - 	 ..................
§ 2° - Constarão no acervo a que se refere a "caput" as seguintes

Inforrnaçoes sobre cada obra contratada pelo Estado:
I - 0 tipo e a sua descriçao;
II - a pessoa juridica ou fisica responsável pela execucão da obra;



648
III - a data da contrataçao e a data do inIcio da execução;
IV - sua Iocalizaçâo;
V - o valor total da obra e o valor efetivamente pago;
VI - a situaçao da obra, se em andarnento ou paralisada, indicando-se o

percentual que ja fol executado;
VII - a data prevista para a sua conclusao;
VIII - a fonte dos recursos.'.
Art. 2° - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N° 553/99
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 553/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que dispoe
sobre 0 registro e a publicidade dos indices de violéncia e criminalidade no
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.

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

Assim sendo, opinamos 01 se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 553/99
Dispöe sobre o registro e a divulgaçao de dados relativos a violéncia e a

criminalidade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 poder pUblico manterá banco de dados corn a finalidade de

integral o registro de informacoes relativas a violéncia e a criminalidade no
Estado e de dar publicidade aos indices apurados.

Art. 2° - As politicas de segurança publica do Estado serão formuladas corn
base nas informaçoes contidas no banco de dados a que se refere o art. 1°.

Art. 3° - Os dadoèrelativos a violência e a criminalidade, originados e
produzidos pela POlicia Militar, pela Secretaria de Estado da Segurança
PUbliéa, pela Seôretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, pelo
Ministério PUblico e pelo Tribunal de Justiça, serão sistematizados e
publicados pela Fundaçao João Pin heiro.

Paragrafo ünico - Fica assegurado aos ôrgãos citados no "caput" deste
artigo o acesso ao banco de dados de que trata o art. 1°.

Art. 4° - Serão publicados, anualmente, os seguintes dados:
I . nUméro de ocorréncias rélativas a violência e a crirninalidade registradas

pelas Policias Militar e Civil, classificads por tipo de delito;
II - nUmero de inqueritos policiais instaurados pela Policia Civil,

classificados'por tipbde delito;
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III - nümero de policiais civis e militares e de agentes penitenciários

mortos em serviço;
IV - nUmero de policiais civis e militares e de agentes penitenciarios feridos

em serviço;
V - efetivo da Policia Militar, por areas administrativa e operacional;
VI - efetivo da Pollcia Civil, por areas administrativa e operacional;
VII - nümero de prisOes em flagrante efetuadas pela Policia Militar;
VIII - nürnero de prisOes em flagrante efetuadas pela PoIlcia Civil;
IX - nümero de mandados de prisão cumpridos pelas Policias Civil e Militar;
X - nUmero de mandados de prisão emitidos;
XI - nümero de armas apreendidas pelas PolIcias Civil e Militar;
XII - volume de entorpecentes apreendidos pelas Policias Civil e Militar,

classificados por espécie;
XIII - nUmero de ingressos no sistema penitenciário;
XIV - nümero de alvarás de soltura cumpridos pelo sistema penitenciario;
XV - nOmero de prisOes em flagrante por ato infracional;
XVI - nümero de presos, provisorios e sentenciados, mantidos sob a guarda

da Secretaria de Estado da Segurança PUblica;
XVII - nümero de presos sob a guarda da Secretaria de Estado da Justiça e

Direitos Humanos;
XVIII- nümero de adolescentes sob a guarda da Secretaria de Estado da

Justiça e Direitos Humanos;
XIX - nUmero de ocorrências de desaparecimento de pessoas;
XX - nUmero de Promotores por comarca;
XXI - nUmero de denUncias apresentadas pelo Ministério Püblico;
XXII- nUmero de Juizes por comarca;
XXIII - nUmero de sentenças proferidas em 1a instäncia e de acôrdãos, em

2 instãncia.
Paragrafo ünico - A pub)icaçao a que se refere este artigo apresentara

dados globais, regionalizados e municipalizados, conforrne critérios
estabelecidos em decreto.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentará esta Iei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 5° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 645/99
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 645/99, do Deputado Fábio Avelar, que dispöe sobre a
administracao a proteção e a conservaçao das aguas subterraneas de
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dorninlo do Estado e dá outras providéncias, foi aprovado no 2° turno,
corn as Emendas n°s 1 a 10 ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 645/99
DispOe sobre a adrninistraçao, a proteção e a conservação das ãguas

subterrâneas de domInio do Estado e dá outras providéncias.
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposiçoes Prellminares

Art. 1° - A administração, a proteção e a conservação das águas
subterràneas de dominio do Estado são regidas pelas disposiçoes desta el e
das normas dela decorrentes e, no que couber, pela Iegislação relativa a
recursos hidricos.

§ 1° - Para os efeitos desta tel, são consideradas ãguas subterrãneas as
águas existentes no solo e no subsolo.

§ 2° - Quando as águas subterrãneas, 01 razöes de suas qualidades
fisico-qulmicas e propriedades oligorninerais, prestarem-se a exptoraçao para
fins comerciais ou terapeuticos e puderem ser classificadas como águas
minerals, a sua utilizaçao será regida tanto pela legislaçao federal quanto
pela legislaçao estadual relativa a saOde pciblica, assirn corno pelas
disposiçOes especIficas desta tel.

Art. 2° - Na apticacao desta tel e das norrnas dela decorrentes, será
considerada a interconexão hidrãulica existente entre as aguas subterrãneas
e as superficials, condicionada a evolução temporal do ciclo hidrologico.

Capitulo II
Das Açoes de Gestão

Art. 3° - 0 gerenciamento das águas subterrãneas compreende:
- a sua avatiação quantitativa e qualitativa e o planejamento de seu

aproveitamento racional;
II - a outorga e a fiscalização dos direitos de uso dessas águas;
Ill - a adocão de medidas relativas a sua conservaçao, preservação e

recuperacão.
Art. 4°- 0, Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - desenvolverã

açöès viandoa .prorciover o gerenciamento eficaz das ãguas subterrâneas,
mediante:

I -'a instituiçãoe manutençãode cadastró de pocos e outras captaçoes;
II - a proposiçao e a implañtaçao de programas permanentes de
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conservação e protecão dos aquiferos, visa ndo ao seu uso sustentado;

III - a implantaçao de sistemas de outorga e de consulta permanente, de
forma a otimizar o atendimento aos usuãrios de produtos e servicos.

Capitulo Ill
Da Protecão e do Controle

Secão I
Da Defesa da Qualidade

Art. 5° - A conservação e a protecao das aguas subterrãneas implicam seu
uso racional, a aplicacão de medidas de controle da poluição e a rnanutenção
de seu equilibrio fisico-qulmico e biolOgico em relação aos demais recursos
naturals.

Art. 6° - E vedada qualquer acão, omissão ou atividade que cause ou possa
causar potuição das águas subterrãneas.

Pàrãgrafo Unico - Para os efeitos desta lei, considera-se poluição quatquer
atteraçao das propriedades fisicas, quimicas e biolôgicas das aguas
subterrâneas que possa ocasionar prejuizo a saude, a seguranca e ao bern-
estarda poputacao e comprometer o seu uso para fins de abastecimento
hurnano e outros.

Art. 7° - Os projetos de implantaçao ou ampliacao de empreendimentos de
alto risco ambiental, tais como pOlos petroquimicos, carboquimicos,
cloroquimicos e radiolôgicos, ou qualquer outra fonte potencial de
contaminação das águas subterrãneas que tragam periculosidade e risco
para a saUde do publico em geral conterão caracterização detalhada da
hidrogeologia local, incluindo avaliaçäo da vulnerabilidade dos aquiferos
potencialmente afetados, assim como proposta para as medidas de proteçao
e controle a serem adotadas.

Art. 8° - A implantação ou ampliação de empreendimentos consumidores
de elevados volumes de ãguas subterrãneas, classificados ambientalmente
corno empreendimentos de grande porte e de potencial poluidor, será
precedida de estudo hidrogeologico para avaliaçao das disponibilidades
hidricas e do não-comprometimento do aquifero a ser explotado, sem
prejuizb da apreciacão do Conselho Estadual de Politica Ambiental -
COPAM-MG.

Art. 9° - As areas corn depôsitos de resIduos construidos no solo e corn
efluentes perigosos serão dotadas de sisterna de monitoramento das aguas
subterrãneas, a cargo do resporisável pelo empreendimento, executado
conforrne pIano, aprovado pelo COPAM-MG, que conterã:

- a localizacao e Os detalhes construtivos do poco de monitoramento;
II -_ a forrna de coleta de amostras, a frequencia de amostragem, os

parâmetôs a serern analisados e os rnétodos analiticos adotados;
III - a espessura da zona saturada e a direção de escoarnento do aquifero
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freático, assim coma a identificação das eventuais interconexöes corn
outras unidades aquiferas.

Art. 10 - 0 responsavel pelo empreendimento elaborarã relatôrios e
fornecerá as informaçOes obtidas no monitoramento qualitativo sempre que
for solicitado pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG.

Art. 11 - No caso de comprovada alteraçao dos parãmetros naturais da
qualidade da água subterrânea, a responsâvel pelo empreendimento
executará Os trabalhos necessários para sua recuperação, ficando sujeito as
sancOes cabIveis, conforme as arts. 25 e 26 desta lei, sem prejuizo de outras
sancôes legais.

Seçäo II
Das Areas de Proteçao

Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conservação, proteçao ou
rnanutençao do equilibrio natural das águas subterrâneas quanta no
interesse dos serviços pUblicos de abastecimento de água, ou também por
rnotivos geolOgicos, geotecnicos ou ecologicos, se fizer necessário restringir
a captação e o usa dessas aguas, a órgãô outorgante do direito de usa
poderá, corn base em estudos hidrogeologicos ambientais, instituir areas de
proteção e controle, restringir as vazães captadas par poços, estabelecer as
distäncias minirnas entre pocos e tomar outras medidas que o caso requeira.

Art. 13 - Para os fins desta lei, as areas de proteçao dos aquiferos
subterràneos classificam-se em:

- Area de Proteção Maxima, compreendendo, no todo ou em parte, zonas
de recarga, descarga e transporte de aquiferos altamente vulneráveis a
paluição e que se constituam em depôsitos de ãguas essencials para
abastecimento pUblico ou para suprir atividades consideradas prioritarias
pelos Comités de Bacia ou, na sua auséncia, pelo CERH-MG;

ii - Area de Restriçao e Controle, caracterizada pela necessidade de
disciplinamenta das extraçoes, controle maxima das fontes poluidaras ja
implantadas e restrição a novas atividades patencialmente paluidoras;

Ill - Area de Protecäo de Poços e Outras CaptacOes, abrangendo a
distáncia minima entre poços e outras captaçoes e o respectivo perimetro de
proteção.

Art. 14 - Nas Areas de Proteção Maxima, não serão permitidos:
- a implantaçao de indüstrias de alto risco ambiental, de polos

petroqulmicos, carboqulmicos, cloroquimicos e radiologicos ou de quaisquer
outras fontes potenciais de grande impacto ambiental;

II - as atividades agricolas que utilizem produtos tôxicos de grande
rnobilidadenosblo e que possam colocar em risco as águas subterrâneas,
conforme relcapdivulgada,pel.00PAM-MG;

Ill- oparcelamento do solo em'unidades inferiores a 2.500m 2 (dois mu e
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quinhentos metros quadrados).

Paragrafo Unico - Nas areas a que se refere o "caput" deste artigo, será
admitido o parcelamento do solo em unidades superiores a 2.500m 2 (dois mu
e quinhentos metros quadrados) quando destinadas a residências
unifamiliares horizontais dotadas de sistema adequado de tratamento de
efluentes e de disposição de residuos sôlidos.

Art. 15 - Nos casos de escassez de agua subterrânea ou de prejuizo
sensivel aos aproveitamentas existentes nas Areas de Proteçao Maxima, a
CERH-MG podera:

- proibir novas captaçOes ate que a aquifero se recupere ou seja superado
o fato que determinou a caréncia de água;

II - restringir e regular a captaçao de água subterrânea, estabelecenda
vo'ume máximo a ser extraido em cada captação e o seu regime de
operação;

Ill - controlar as fontes de poluicão existentes, mediante programa
especifico de monitaramento;

IV - restringir novas atividades potencialmente poluidoras.
Paragrafo ünico - Quando houver restrição a extraçao de ãguas

subterrâneas, serão atendidas prioritariamente as captaçOes destinadas ao
abastecimento publico de agua, cabendo ao CERH-MG estabelecer a escala
de prioridades, segundo as condiçoes locals.

Art. 16 - Nas areas de proteçao de poços e de outras captaçoes, serãa
instituidos perimetras de proteçâo sanitaria e de alerta contra a poluiçao.

Capitulo IV
Dos Estudos, Projetos, Pesquisas e Obras

Art. 17 - Os estudos e as pesquisas de águas subterrãneas, as projetos e
as respectivas obras serãa realizados par profissionais, empresas ou
instituiçoes legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA-MG -, observado o disposto no art. 18 desta
lei.

Capitulo V
Da Outorga de Direito de Uso

Seçao I
Da Licença de Execução

Art. 18 - A execução de obras destinadas a pesquisa ou ao aproveitamento
de ãguas subterraneas depende de Licença de Execuçãa, expedida em
conformidade com as normas e as critérios estabelecidos pelo IGAM, e
atendera as seguintes condiçaes minimas:

- requerimento ao IGAM, solicitando a Licença de Execuçao;
II - regularizaçao no CREA-MG, incluindo comprovante da Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART -;
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Ill - eiaboracao do projeto e execuçao da obra em conformidade com as

especificaçOes técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT - relativas a matéria.

§ 10 - A Licença de Execução terá o prazo de validade fixado pelo IGAM.
§ 2° - Concluida a obra objeto da iicença de execuçao, o empreendedor

encaminharã o pedido de outorga de direito de uso das aguas ao IGAM, na
forma da lel.

Secão II
Das Concessoes e Autorizaçoes

Art. 19 - A utilização das aguas subterräneas estaduais depende de:
I - concessão administrativa, quando a ãgua se destinar a uso de utilidade

p0 bi ica;
II - autorizaçao administrativa, quando a ãgua se destinar a finalidade

diversa da prevista no inciso anterior.
§ 10 - Serão definidas pelo CERH-MG as normas gerais para obtencao da

outorga.
§ 2° - Estäo dispensadas da iicença de execucão e da outorga de direito de

uso da ãgua as captaçoes de águas subterrâneas destinadas exciusivamente
a usuário doméstico, urbano ou rural, e aquelas feitas em areas,
profundidades e vazöes reduzidas, conforme estabelecido pelo Cornité de
Bacia Hidrografica ou pelo CERH-MG, ficando, todavia, sujeitas a fiscaiizaçao
nos aspectos relativos a defesa da saOde pUblica e a proteçao dos aquiferos.

§ 3° - Cabe ao IGAM decidir. se Os USOS referidos no § 2° deste artigo
devem ser cadastrados.

Art. 20 - A outorga de direito de uso da água fica condicionada aos
objetivos do Piano Estadual de Recursos HIdricos e considerará os fatores
econômicos e sociais envolvidos.

§ 1° - As outorgas serão dadas por tempo determinado.
§ 2° - Se, durante trés anos consecutivos o outorgado deixar de fazer USO

exclusivo das ãguas, a outorga será declarada caduca.
§ 30 - Os atos de outorga farao referência a cobrança pela utilizaçao da

água, nos termos previstos na Iegislaçao especifica.
Capitulo VI

Do Cadastro-
Art.' 21 - Os proprietãrios de captaçoes de águas subterrâneas já

existentes, em operacão ou paralisadas, ficam obrigados a cadastrã-ias no
IGAM no prazo de cento e oitenta dias contados da datada publicaçao desta
iei. 	 .	 -

Parágrafo Unico - 0 não-atendimento ao disposto no 'caput" deste artigo
sujeita oinfrator a sancao previstano art. 26 déstaIei.

Capitulo VII' 	 •' 	 . .-
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Da Fiscalizaçào, das InfraçOese das SançOes

Seção I
Da Fiscalizacão

Art. 22 - Ao CERH-MG compete fiscalizar o cumprimento das disposicoes
previstas nesta Iei, seu regulamento e normas decorrentes.

Art. 23 - No exercIcio da ação fiscalizadora, fica assegurado aos agentes
pUblicos credenciados o Iivre acesso aos pontos de captacao, as obras ou
aos serviços que possam afetar a quantidade e a qualidade das águas
subterräneas.

Paragrafo Onico - Aos agentes pOblicos credenciados, entre oütras
atribuiçoes previstas em leis ou regulamentos, cabe o exercicio das seguintes
funçoes, podendo, se necessário, requisitar força policial para garantir a sua
exécuçào:

1 - efetuar vistorias, levantamentos, avaliaçoes e examinar a documentacao
técnica pertinente;

II - verificar a ocorrência de infraçoes e emitir os respectivos autos;
III - intimar, por escrito, o infrator a prestar esciarecimentos em local, dia e

hora previamente fixados.
Seçao II

Das InfraçOes
Art. 24 - Consideram-se infraçOes as disposiçoes desta Iei, além das

infracoes previstas na Lei n° 13.199, de 29 dejaneiro de 1999, as seguintes:
I - deixar de cadastrar obra de captacão conforme exigido por Iei ou

regulamento;
II - provocar a salinizaçao ou poluicao de aqUiferos subterréneos;

- III - deixar de vedar poco ou outra obra de captação, abandonados ou
inutilizados;

IV - deixar de colocar dispositivo de controle em pocos jorrantes;
V - remover cobertura vegetal em area de recarga de aquifero subterrãneo

institulda pelo Poder PUblico;
VI - realizar a obra em local diferente daquele para o qual foi licenciada;
VII 	 descumprir medida preconizada para Area de Proteção ou de

Restriçao e Controle;
VIII - infringir outras disposiçoes desta Iei e de normas dela decorrentes.
Art. 25 - As infraçoes previstas no art. 24 desta lei, a critério da autoridade

outorgante, classificam-se em eves, graves e gravissimas, levando-se em
conta:

I - a maior ou a menor gravidade;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
Ill - OS antecedentes do infrator.
Paragrafo ünico - Responderá pela infraçao quem, por qualquer modo,
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cometé-la, concorrer para sua prática ou dela beneficiar-se.

Seçao III
Das Sançaes

Art. 26 - 0 descumprimento das disposiçoes desta lei e das normas dela
decorrentes sujeita o infrator as sancoes previstas na Lei n° 13.199, de 29 de
janeiro de 1 999.

Capitulo VIII
Disposiçoes Gerais

Art. 27 - 0 usuário de águasubterrânea operara a sua captaçao de modo a
assegurar a capacidade do aqUlfero e a evitar desperdicio, podendo o IGAM
exigir a recuperaçao dos danos que vierern a ser causados.

Art. 28 - Os pocos e outras obras de captacao de águas subterrâneas
seräo dotados de equiparnentos hidrométricos, definidos pelo CERH-MG, e
as inforrnaçoes por eles obtidas serão apresentadas aquele ôrgão, quando
solicitadas.

Art. 29 - Nas instataçoes de captacào de águas subterrãneas destinadas a
abastecirnento publico, os concessionários desses serviços realizarão
periodicamente anãlises fisicas, qulmicas e bacteriologicas da água, nos
termos da legislação sanitária.

Art. 30 - Os poços abandonados e aqueles que representern riscos aos
aqUlferos serão adequadarnente tamponados de forma a evitar acidentes,
contaminacao ou poluicao.

Art. 31 - Os poços jorrantes serão dotados de dispositivos que impeçam
desperdicio da água ou eventuais desequilibrios ambientais.

Art. 32 - As escavaçöes, sondagens ou obras para pesquisa relativa a lavra
mineral ou para outros fins que atingirern ãguas subterràneas terão
tratamento idéntico ao de captaçOes ou ao de poços abandonados, caso
tenha cessado a atividade minerária, de forma a preservar e conservar as
aq Uiferos.

Art. 33 - A recarga artificial de aquiferos dependera de autorizaçao do
CERH-MGe fica condicionada a realização de estudos que comprovem sua
conveniência técnica, econômica e sanitãri3 e a preservação da qualidade
das águas subterrãneas.

Art. 34 - Fica 0 Poder Executivo autorizado a celebrar convênio corn outros
Estados, relativamente aos aquiferos também a eles subjacentes,
objetivando estabelecer normas e critérios que permitarn o uso harrnônico e
sustentado das ãguas.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 36 Revogarn-se as dispoiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 8 de novembro de 2009.
Glycon Terra Pinto, Presidénte -Maria Oliviá,relatora - Djalrna Diniz:
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PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N° 846/2000

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 846/2000, do Presidente do Tribunal de Contas, que

altera o piano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e dã outras providéncias, foi aprovado no 2° turno,
corn a Ernenda n° 1 ao vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Cornissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada matéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art.
268 do Regirnento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 846/2000
Altera a pIano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais e dá outras providencias.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Quadra de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares

da Secretaria do Tribunal de Contas passa a ser o constante no Quadro A do
Anexo I e no Anexo II desta Iei, corn a cornposição nurnérica neles indicada.

§ 1°- 0 Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas, composto pelos servidores abrangidos pelas Leis n°s
10.470, de 15 de abril de 1991, e 11.816, de 26 de janeiro de 1995, é a
constante no Quadro B do Anexo I e no Anexo Ill desta lei, corn a
composição nurnérica neles indicada.

§ 20 - A correspondência entre as padrôes de vencirnento dos cargos da
sistemática vigente ate a data de publicaçao desta lei e os resultantes desta
lei é a definida no Anexo IV.

Art. 2° - As carreiras, constituidas em classes, na forma dos Anexos II e Ill
desta lei, são compostas dos cargos de Agente do Tribunal de Contas, Oficial
do Tribunal de Contas e Técnico do Tribunal de Contas do Quadro de
Provimento Efetivo e do Quadro Suplernentar dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas.

Art. 3° - Carreira, para as efeitos desta Iei, e a conjunto de classes, inicial e
subsequentes, de urn mesmo cargo, observadas as respectivas
especialidades.

Parégrafo ünico - Classes, para Os efeitos desta lei, são as agrupamentos
de padroes, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, corn os inicios e finais
especificados nos Anexos II e Ill desta lei.

Art. 40 - A especialidade do cargo é identificada pela sua denorninacao
complementar, nos termas do Anexo I desta iei.

Art. 5° - 0 ingresso em cargos constantes no quadro de servidores efetivos
do Tribunal de Contas dar-se-ã na classe e no padrao iniciais das carreiras,
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mediante aprovaçao em concurso pUblico de provas ou de provas e
tItulos.

Art. 6° 0 desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em exercicio de
cargo far-se-a par progressão e promocão horizontal, vertical e por
merecimento, condicionadas a avaliação de desempenho, cumpridas as
exigéncias legais e aquelas estabelecidas em resolução do Tribunal de
Contas.

§ 1° - Progressao e a passagem do servidor ao padrao seguinte, na mesma
classe, a cada periodo de trezentos e sessenta e cinco dias de efetivo
exercIcio no Tribunal de Contas, condicionada a avaliação de desempenho
das atribuicoes do cargo e ao cumprimento dos seguintes requisitos:

- ter exercido cargo de carreira do quadro de pessoal a que pertencer
durante todo a periodo a que se refere a § 1°;

II - não ter sofrido, no perlodo a que se refere a inciso I, punição de
natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento;

III - não ter mais de trés faltas não justificadas.
§ 2° - Promoçao horizontal é a obtencãode dais padrOes de vencimento

pelo servidor, a cada intersticio de setecentos e trinta dias de efetivo
exercIcio na classe inicial da carreira, e de mil e noventa e cinco dias nas
classes subseqUentes, mediante avaliaçao de eficiéncia no desempenho das
atribuiçöes de seu cargo.

§ 3° - Promoçao vertical é a passagem do servidor a classe subsequente
na carreira, mediante avaliaçäo de capacitacao profissional, condicionada a
existéncia de vaga.

§ 4° - Na promocäo vertical, serão observados as seguintes
pasicionamentos:

I - a partir do TC-24 da classe E para a D, do TC-32 da classe D para a C e
do TC-34 da classe C para a B, para as cargos de Agente do Tribunal de
Contas;

II - a partir do TC-38 da classe D para a C e do TC-47 da classe C para a
B, para os cargos de Oficial do Tribunal de Contas;

ill - a partir do TC-52 da classe C para a B, para as cargos de Técnico do
Tribunal de Contas.

§ 5° - A promoçéo vertical será efetuada após a levantamento do nUmero
• de vagas existente em 30 de junho do ano de sua realizacao.

§ 6°: 0 posicionamento no nova padrao da classe subsequente dar-se-á
ate 31 de dezembro do ano da realizaçao do processo cIassificatôrio.
§ 7° - A publicáção do edital do processo 'classificatôrio para a

preenchimento das vagas destinadas a promoção vertical sera efetuada no
rnês deagosto de cada ano. 	 ,

§ 8° - A contagem dos intersticios tempôrais mehcionados neste artigo
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inicia-se na data do posicionamento do servidor na classe.

Art. 70 - A promoção par merecimento e a posicionamento do servidor
efetivo em padrão de vencimento na classe A, cumpridas as exigências da
Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987.

§ 10 - A promoção de que trata este artigo e privativa dos detentores de
titulo declaratório de apostila de direito, obtido nos termas da lei citada no
"caput" deste artigo.

§ 2° - 0 posicionamento na classe A, nos termas deste artiga, dar-se-á em
padrão correspondente ao da apostila de direito.

Art. 8° -0 cargo de Diretor-Geral, criado pelo art. 13° da Lei n° 9.768, de 31
de maio de 1989, será provido exclusivamente par ocupante de cargo efetivo
pertencente ao Quadro Especifico dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas.

Art. 9° - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Quadra de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de
Contas e composta de padrOes escatonados verticalmente, segundo as
indices constantes no Anexo V desta Iei.

§ 1° - Fica assegurado ao servidor aposentado no final da carreira,
conforme a sistemática em vigor ate a data de publicacão desta Iei, a padrão
final da classe inicial do seu cargo, nos termos da sistemática definida par
esta lei, aplicando-se a proporcionalidade, para efeito de posicionamento, aos
demais servidores inativos.

§ 2° - Nenhum servidor, ativo ou inativa, perceberá remuneraçao superior
ao valor fixado no art. 30 da Lei n° 10.292, de 2 de outubro de 1990, em
decorréncia da aplicaçao do disposto nesta lei.

§ 3° - 0 servidor ativo au inativo cuja remuneração exceder a lirnite a que
se refere a § 2° ficará impedido de perceber qualquer acréscimo na sua
rernuneração, inclusive as de caráter pessoal, ate que sejam atendidas as
candiçOes estabelecidas pela Lei n° 10.292, de 2 de outubro de 1990.

§ 40 - Corn a fixaçao dos valores dos padrOes de vencimento a que se
refere a "caput" deste artigo, ficam incorporadas, cansoante a disposto na Lei
n° 12.993, de 30 de julha de 1998, as seguintes vantagens:

- a Gratificaçao de Fiscalizaçaa Financeira e Orçamentaria, criada pela
art. 50 da Lei n° 10.292, de 2 de outubro de 1990, e alterada pela alinea 'b'
do § 1° do art. 1° da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995, e pelo inciso Ill
do § 30 do art. 10 da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998;

II - a gratificaçao especial criada pela art. 2° da Lei n° 9.404, de 11 de malo
de 1987, e modificada pela alinea "c' do § 1° do art. 10 da Lei n° 11.816, de
26 de janeiro de 1995, e pela § 2° do art. 1° da Lei n° 12.974, de 28 de juiho
de1998;

III - as reajustes quadrimestrais e as antecipacoes bimestrais concedidos
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aos servidores do Tribunal de Contas, bern como a diferença de
vencimento resuitante de residuos salariais do piano de carreiras decorrente
dodisposto nas Leis n°s 11.115, de 16 de junho de 1993, e 11.349, de 27 de
dezembro de 1993;

IV - a Gratificação por Tempo integral, atribuida aos ocupantes do cargo de
Agente de Transporte e Vigilãncia, nos termos do art. 16 da Lei n° 10.858, de
5 de agosto de 1992.

§ 5°- Fica extinta a gratificaçao instituida pelo art. 9° da Lei n° 10.858, de 5
de agosto de 1992, constitu[ndo vantagem pessoal aquela adquirida ate a
data do inIcio da vigência desta tel.

Art. 10 - Continuam em vigor o art. 13 e seus incisos, o art. 17 e seu
paragrafo Unico e o paragrafo Unico do art. 18 da Lei n° 12.974, de 28 de
jutho de 1998.

Art. 11 - E vedada a cessão ou disposiçao para outro órgão, corn onus para
o Tribunal de Contas, de servidor ocupante de cargo do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares de sua Secretaria.

Parãgrafo Unico - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo os casos
de convocacao por imposicao legal.

Art. 12 - As despesas necessárias a execuçao desta lel correrão por conta
dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

Art. 13 - Esta tel entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo os
efeitos do disposto no § 2° do art. 10 e no "caput" do art. 9° a 10 de julho de
2000.

Art. 14 - Revogam-se as disposiçaes em contrário, em especial os arts. 4°,
50, 6°, 70, 8°, 9° e 10 da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998.

Sala das ComissOes, 14 de novembro de 2000.
Maria OlIvia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mãrcio Kangussu.

ANEXO I
Quadro A

(a que se refere o art. 10 da Lei n°, de de de 2000.)
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da

Secretaria do Tribunal de Contas
* - Os quadros referentes aos Anexos de I a Vforam publicados na ediçao do
"Diário do Legislativo" dé 15.11.00.

PARECER DE REDAçAOFINALDO PROJETO DE LEI N° 880/2000
Comissãd' de Redaçao

0' Projeto de Lel n° 880/00, do' Governador do Estado; que altera
disositiios da Lei n° 12.730, de 30/12/97, fol aprovado no 2° turno, na forma
do Substitutivo n° 1 ao vencido no 10 turno.

Vem agora 6 projeto a esta Comissao;a fim deque, segundo a técnica
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legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Esta Comissão deve registrar que alterou a formula de, enunciação de
dispositivos do texto aprovado, os quais figuram como arts. 3° e 50 na
redação final, tendo em vista a impropriedade de sua articulaçao temporal.
Tais dispositivos estabelecem prazos a serem contados a partir da data de
promulgacão da Iei nova. No entanto, a redacão com que se apresentavam
rernete ao tempo da lei modificada, o que, sem a devida correcão, tornaria
duvidosa a sua vigencia.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 880/2000
Altera dispositivos das Leis n°s 12.730, de 30 de dezembro de 1997,

13.243, de 23 de junho de 1999, 12.989, de 30 de julho de 1998; e 6.763, de
26 de dezembro de 1975, e dà outras providências.

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 corn a seguinte redação:
"Art. 50 - ............................................................................................

- suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário oriundo
da falta de pagamento do ICMS devido ao Estado, incidente sobre a
importaçao do exterior, por meio de estabelecirnento situado em outra
unidade da Federaçao, de matéria-prima, produto acabado ou bern do ativo
permanente, corn destino a empresa mineira, ocorrida ate 30 de setembro de
2000;

Art. 6° - .............................................................................................
- compromisso formal em realizar, diretamente pelo Estado, a totalidade

de suas irnportaçOes;
Ii - apresentaçao a administracao fazendãria de sua circunscricão das

seguintes informacoes:
a) relaçao das importaçOes realizadas, discrirninando-as por data de

desembaraço, valor, tipo de produto, documento de importação e valor do
ICMS, se incidente;

b) relaçao de entradas, em seu estabelecimento, de mercadorias de origem
estrangeira, recebidas em operação interestadual, corn 0 respectivO valor e
por tipo de produto.

§ 2° - A omissäo involuntãria das inforrnacoes solicitadas no inciso II deste
artigo e relacionadas corn o periodo abrangido pela moratOria não
descaracterjza o beneficlo, desde que cumpridas as obrigaçOes assumidas.



§ 3° - 0 pedido de moratôria implica o reconhecimento, pelo
in teressado, do crédito tributário autuado ou denunciado e a desistência
formal e definitiva de sua discussão administrativa ou judicial.

§ 40 - 0 descumprimento, em qualquer tempo, dos termos estabelecidos
para fins de concessão da rnoratória de que trata esta lei implicarã, a partir da
data de sua caracterização, a cessacão da moratória e da garantia de
extinçäo dos créditos de que tratam Os incisos I e Ill do artigo anterior, bern
corno a reconstituiçao integral do crédito tributário.

Art. 70 - Mediante requerirnento do interessado, após três anos de vigência
formal da moratôria, e verificado o cumprimento de seus termos,
relativarnente a 50% (cinqUenta por cento) do crédito tributãrio de que trata o
art. 5° desta lei, o Estado concederé:

I - compensaçao corn crédito acumulado do ICMS e remissão em relaçao
ao saldo devedor rernanescente;

II - remissëo, na hipOtese de inexistência de saldo credor acurnulado.
Paragrafo Unico - A remissäo de que trata este artigo fica condicionada ao

cumprimento pelo interessado do disposto no art. 6°, observado o prazo
estabelecido no art. 8° desta lei.'.

Art. 2° - 0 § 8° do art. 31 da Lel n° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 	 31 	 -	 .................................................................................
§ 8° - 0 não-curnprirnento do parcelarnento nas condiçoes estabelecidas

nesta lei determina o seu cancelamento e o restabelecimento do crédito
tributário sém os beneficios de que trata este capitulo, salvo quando o atraso
no pagarnento da parcela não for superior a trinta dias, hipOtese em que o
parcelarnento será mantido.".

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a restabelecer o prazo para
cumprimento do parcelarnento do crédito tributário, corn os beneficios nas
reduçoes de rnultas, previsto na Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999,
desde cije requerido no prazo de atésessenta dias contados da data de
publicacao desta el.

Art. 4 - Oart. 40 da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, modificado pelo
art. 38 da Lei h° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a vigorar corn a
seguinte redaçao:

"Art. 4° Fica o Poder Exécutivoautorizado a conceder as cooperativas o
parcéfarnento; em ate cincb pacelas mensais, do crédito tributário
formalizado ou não ate 31 de julho de 1999, inscrito ou iiäo em divida ativa,
ajuizada ou não sua cobrança.

Parãgrafo Unico- Ficarn anistiados as multas de rnora, as multas de
evalidação, as multas isoladas é os juros moràtOrios referentes ao crédito

tributário de que trata o "caput" deste artigo aplicados àté adata nele fixada,

desde que não decorrentes de fraude.".
Art. 5° - Os beneficios de que trata o art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho

de 1998, corn a redação dada pelo art. 4° desta lei, poderão ser requeridos
no prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta el.

Art. 6° - 0 art. 13 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 28:

"Art. 13- .......................................................................................
§ 28 - 0 valor de pauta a que se refere a alinea "d" do § 13 deste artigo

será fixado observando-se Os preços médios praticados nos trinta dias
anteriores no rnercado da região onde ocorrer o fato gerador.".

Art. 70 0 "caput" do art.218 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em decreto,
alcançando as parcelas correspondentes as multas, aos juros e aos dernais
encargos incidentes sobre a divida, e efetivar-se-á no curso de dernanda
judicial, ouvido o Ministérlo PUblico, abrangendo as exigencias fiscais
idénticas existentes na ôrbita adrninistrativa.".

Art. 8° - 0 controle adrninistrativo de legalidade do lançamento implica
verificaçao dos requisitos formais de certeza e liquidez do crédito tributário
exigido.

§ 10 - 0 exercicio do controle adrninistrativo de legalidade a que se refere o
"caput" deste artigo poderé alcançar o mérito do lançarnento, por provocacão
fundarnentada do Procurador-Geral da Fazenda Estadual, a ser encaminhada
ao Ministério PUblico e a Assernbléia Legislativa.

§ 2° - A provocaçao fundarnentada será analisada 01 comissão instituida
nos terrnos do paragrafo Unico do art. 218 da Lel n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que ernitirã parecer fundarnentado e conclusivo:

- pela confirmação do crédito tributário formalizado, que será então
inscrito ern divida ativa;

II - pelo cancelamento parcial ou total do crédito tributário formalizado,
hipôtese em que o parecer incluirá proposta de cancelarnento, será
promovida a publicaçao da decisão e será ouvido o Ministério PUblico.

§ 30 - A cornissão a que se refere o § 2°, ao ernitir parecer visando a
revisão da exigéncia fiscal, levará em conta, pelo rnenos, urn dos seguintes
fatores, entre outros:

I - a desconformidade corn a verdade real dos fatos;
II - as decisOes definitivas de mérito e desfavoráveis ao sujeito ativo

prolatadas reiteradarnente pelos tribunais superiores.
Art. 9° - Para Os créditos tributérios vencidos ate 30 de setembro de 2000,

fica o Poder Executivoautorizado, em caráter geral, a utilizar a Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP - em substituiçao a taxa do Sistema Especial de

-	 .....-. 	 .-.-.-,- 	 --.- ......
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Liquidaçäo e CustOdia - SELIC -, se ocorrer o pagamento a vista ou se for
requerido parcelamento do crédito tributãrio nos sessenta dias seguintes a
publicaçao desta lei.

§ 1° - Na hipotese de pagamento nas condicOes previstas no "caput" deste
artigo, fica o contribuinte eximido do pagamento de quaisquer honorários
advocaticios sobre o total dos créditos tributérios quitados.

§ 2° - 0 disposto no "caput" deste artigo alcançara Os parcelamentos em
curso nas hipOteses e nas condiçoes fixadas em decreto.

Art. 10 - Os créditos do Instituto Mineiro de Agropecuaria decorrentes de
aplicaçào de multa por infração a legislaçao cornetida ate 30 de abril de 2000
poderao ser pagos corn as seguintes reduçoes:

- 90% (noventa por cento) para pagamento a vista;
II - 70% (setenta por cento) para pagamento em ate trés parcelas;
Ill - 50% (cinqUenta por cento) para pagamento em ate seis parcelas.
Paragrafo ünico - Nos casos previstos nos incisos H e Ill, as parcelas serão

atualizadas ate a data do efetivo pagamento, utilizando-se, para tanto, a Taxa
Referencial -TR - mais juros de 7,5% (sete e meio por cento) ao ano.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 12 - Revogarn-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das Comissöes, 8 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIçAO N° 31/99

Comissão Especial
RelatOrio

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto e outros, a proposta de emenda
a Constituiçao em tela acrescenta urn parágrafo ao art. 163 da Constituiçao
do Estado, disciplinando o pagamento dos débitos da Fazenda PUblica 01
meio de precatorios judiciãrios estaduais.

Durante a discussão dà matéria no 2° turno, foi apresentada, em Plenãrio, a
Emenda n° 1, do Deputado Durvàl Angelo e outros, e a proposta retornou a
esta Comissäo Especial para que seja apreciada a emenda.•	 ' 	

. 	 Fundamentaçäo
O objetivo da emenda e acrescentar a expressão "Municipal' a redação do

§ 3° que se pretende introduzir no art. 163 da Constituiçao do Estado, de
modo que a regra abranja os municipios mineiros.

A ernenda está harrrionizada corn o texto do 3°do art. 100 da
Constituicao Federal, queesteñde a regra d6spagamentos de précatôrios de
pequeno' valor as Fazendàs Püblicas Federal, Estádüal e Municipal. Pelo
princIpio da simetria corn o cèntro,'qUè irnpera'mnbsso ordenamento
constitucional, a emenda é oportuna e deve se(aóolhida.
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Conclusão -

Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovacao da Emenda n° 1 a
Proposta de Emenda a Constituicao n° 31/99.

Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Fãbio Avelar, Presidente e relator - Doutor Viana - Maria Olivia - Eduardo

Brandão.
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666BELO HORIZONTE SEXTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2000

AlAS

ATA DA 193 REUNIAO ORDINARIA EM 14/11/2000
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José BragaSumárjo Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase ( Expediente) : Ata -Correspondencia : Mensagem n° 151/2000 (encamlnha a Projeto de Lei n°1 .271/2000), do Governador do Estado - Oficios, telegramas e cartöes - 2

Fase (Grande Expedjente) : Apresentacao de Proposicoes : Projetos de Lein°s 1.272 a 1.278/2000 - Requerimeno5 fl°S 1.743 e 1.744/2000 -Re
querimentos da Comissào de Direitos Humanos, da CPI das Licitacoes e

dos Deputados Pastor George, Gil Pereira e outros, Paulo Pettersen e outros
e Sebastião Navarro Vieira e outro - Proposicao No Recebida
Requerimeno do Deputado Irani Barbosa - Comunicacoes Comunlcacoes
das Comjssoes de Direitos Humanos, de Educaçao e de Transporte e dos
Deputados Sávio Souza Cruz, Albej-to Pinto Coelho Wanderley Avila (2),
Elaine Matozinhos, Dimas Rodrigues, José Braga e Alencar da Silveira JUnior
- Comunicacoes Não Recebidas Comunicacoes dos Deputados Alencar da
Silvejra JUnior (1) e Maria Olivia - Oradores Inscrjtos Discursos 

dosDeputados Durval Angelo, Edson Rezende, Doutor Viana e Pastor George -
2 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscricoes - Acordo 

deLiderancas; decisão da Presidencia - Palavras do Sr. Presjdente - Leitura deComunicacoes - Despacho de Requerimeno5 Requerimento5 dosDeputados Pastor George, Gil Pereira e outros e Paulo Pettersen e outros
deferimento - Discussão e Votaçao de Pareceres Pareceres de 

RedacaoFinal dos Projetos de Lei n°s 553 e 645/99 e 846 e 880/2000 e da Proposta
de Emenda a Constitujcao n° 3/99; aprovacao - Votacao de Requerimeno5 .R

equerjmeno5 da Comissão de Direitos Humanos, da CPI das Licitacoes e
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarquinio aprovacao -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - AmbrOsjo Pinto -
Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arlen Santiago -
Bene Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta Chico Rafael -
Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de

667Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Mãrcio Kangussu - Marco
Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Gadinho - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertu ra
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As l4hllmin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secretárjo para proceder a leiturada ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Perejra, 2 0-Secretãrjo procede a leitura da ata da reuniãoanterior, que é aprovada sern restricoes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, l °-Secretário "ad hoc", lé aseguinte CarrespondOncia.

"MENSAGEM N° 151/2000*
Bela Horizonte, 10 de novembro de 2000.
Senhor Presidente,
Aprazme passar a Vossa Exceléncia, solicitando submeter a apreciacao

dessa egregia Assembleja Legislativa, sob o regime de urgencia, a incluso
projeto de lel, que revoga a Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993,
extinguindo coma cansequencia o Fundo SOMMA, em face das disposicoes
contidas no artigo 35 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
denorninada Lej de Responsabilidade Fiscal.

Corn efeito, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, de observânciaobrigatoria par todas as Unidades da Federacao , veda expressamente "arealizaçao de operacao de crédito entre urn ente da Federacao, diretamenteou por I nterméçjj de fundo, autarquia fundaçao ou empresa estatalde
pendente e outro, inclusive suas entidades da administracao indireta,

ainda que sob a forma de novaçao refi nanciamento ou postergacao de dividacontraida an teriorrnente" Tal vedacao implica, na realidade extinçao do
referido Fundo na medida em que as operaçoes de crédito par ele efetuadasestão expressamente proibjdas

Conquanto jã tenha arguido a inconst itucionalidade do referido dispositivo,de caráter nacional perante a Supremo Tribunal Federal, a q uestianame0corn pedido liminar não obteve êxito.
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Por outro lado, Senhor Presidente, o Tesouro Estadual vern arcando

corn pesados compromissos junto a organismos internacionais de crédito,
pagando, inclusive, financiarnento destinado a capitalizaçao do prOprio Fundo
SOMMA, obtido junto ao Banco Mundial, conforme autorização contida na Lei
n° 10.890, de 23 de outubro de 1992.

De fato, somente no corrente exercicio de 2000, o Estado ja despendeu,
ate o més de outubro, 0 montante de R$96.372.510,33 (noventa e seis
milhOes, trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e dez reais e trinta e trés
cntavos), para pagarnentos de compromissos corn o BIRD (Banco Mundial)
e corn o BID (Banco Intéramericano de Desenvolvimento). Este valor
adicionado aos pagarnentos a serem feitos nos meses de novembro e
dezernbro, no importe de R$50.481.156,02 (cinquenta milhöes, quatrocentos
e oitenta e urn mil, cento e cinqUenta e seis reais e dois centavos), perfaz urn
total de R$146.853.666,35 (cento e quarenta e seis milhôes, oitocentos e
cinquenta e trés mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco
centavos).

Ora, considerando que os recursos do Fundo SOMMA estão congelados, é
uma incongruência a sua manutençäo em face das reconhecidas dificuldades
pOr que passa o Tesouro do Estado de Minas Gerais, notadamente porque,
como ja anteriormente ressaltado, o Estado vem pagando compromissos
assumidos para a capitalizaçao do prôprio fundo.

Estas, Senhor Presidente, são as razöes que me levam a submeter a esta
augusta Casa Legislativa o projeto de lel, esclarecendo que os recursos do
Fundo SOMMA terão a destinação prevista no parágrafo ünico do artigo 90 da
Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, norma hierarquicamente
superior a lei cuja extinçao 0 projeto pretende.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia meus protestos de grande
apreço.

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

Belo Horizohte; 10 de noveinbro de 2000.
Senhor Governador,
Considerando as disposiçaes do artigo 35 da Lei Complementar n° 101, de

4 de maio de 2000 denominada Lei de Responsabilidade Fiscal
considerando que o Fundo SOMMA criado pela Lei n o 11 085 de 30 de abril
de 1993 e por suas posteriores alteraçoes e respectivos regulamentos
tornou-seinviável, visto quesuas operaçoes estão expr?ssamente vedadas
pela citada lei complementar, de caráter nacional, sendo compulsOria sua
observancia por todas as unidades da ç,ederaçao considerando que o
parágrafo Unico do artigo 9° , datei Cómplementar n° 27, dè 18 de jeiro de
1993, estabelece a destinaçao do patrimOnio de fuñdos; ehi' caso de sua
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extinção; considerando, finalmente, as dificuldades de caixa por que
passa o Estado de Minas Gerais e os compromissos externos assumidos
perante o BIRD (Banco Mundial) e o BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), e.proposta a revogacao da Lei n° 11.085, de 30 de abril
de 1993, corn a conseqUente extinção do Fundo SOMMA.

Atenciosamente,
José Augusto Trôpia Reis, Secretário de Estado da Fazenda.

PROJETO DE LEt N° 1.271/2000
Revoga a Lei no 11.085, de 30 de abril de 1993.
Art. 1°- Fica revogada a Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993.
Art. 2° - 0 patrimOnio do Fundo SOMMA terá a destinacao prevista no

parágrafo Onico do artigo 90 da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de
1993, corn as alteraçaes introduzidas pela Lei Complementar n° 36, de 18 de
janeiro de 1995.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4° - Revogam-se as disposicoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao

Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, Presidente da 3a Càmara do
Tribunal de Contas do Estado (3), comunicando que foram considerados
irregularesos Convênios n°s 495817, 495753 e 496494, firmados entre a
PMMG e associaçôes. (- A Cornissão de Fiscalização Financeira, para Os fins
do art. 76 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento
Interno.)

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Ayrton Maia,
Auditor-Geral do Estado; José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF;
Ten.Cel.PM James Ferreira dos Santos, Secretário Executivo da CEDEC;
Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional da CEF; Carlos Marcos
Soares Durães, Superintendente Estadual do Banco do Brasil, e Celso
Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, agradecendo 0
convite para a reunião especial em homenagern aos 88 anos do IPSEMG.

Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; José Luciano
Pereira, Diretor-Geral do lEE, e Armando Costa, Presidente do Diretôrio
Regional do PMDB, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem aos 15 anos da Delegacia Especializada de Crimes contra a
Mulher.

Do Sr. Sergio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
comunicando que encaminhou Os Requerimentos n°s 1.669 e 1.674/2000, da
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Comissão de Direitos Humanos, ao Corregedor-Geral de Justiça do
Estado.

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Conselheiro-Presiderite do Tribunal de Contas
do Estado, informando que essa Corte elaborou sua proposta orçamentãria
para o exerciclo fiscal de 2001, de acordo corn a legislação pertinente,
curnprindo a filosofia de contenção e ajuste das contas püblicas. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Raul Belém, Secretário de Agricultura; Maria Elvira, Deputada
Estadual, e Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
agradecendo o convite para o Debate PUblico Dependência Quimica e
Curriculos Escolares.

Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educaçao, enviando cOpia
de contrato firmado entre essa Pasta e a empresa Montreal lnformática, a
partirde 1995. (-A CPI das Licitaçoes.)

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes,
encaminhando côpia do convênio celebrado entre essa Pasta e o Municipio
de São João da Mata, corn a interveniência do DER-MG. (- A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c
o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Mauro Ribeiro Lopes, Secretãrio da Seguranca Püblica, em atenção
ao Requerimento n° 1.576/2000, da Comissão de Administraçao PUblica,
informando que a objeto do pleito em referéncia já rnereceu o exame dessa
Pasta, tendo sido solicitado ao Governador do Estado a possibilidade de ser
institulda parcela remuneratôria ou reposição da remuneração para
ocupantes do cargo de motorista. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.576/2000.)

Do Sr. César Masci, Presidente da Cãmara Municipal de Belo Horizonte,
agradecendo o apoio desta Casa no desenvolvimento de parceria que
possibilitou a divulgacao, pela TV Assembléia, de programaçao relativa as
atividades daquele Legislativo.

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Cãmara Municipal de Araçuai
(2), encaminhando copia de indicaçoes do Vereador Eustaquio Azevedo
Rocha, aprovadas por essa Casa, nas quais se pedem providências para a
iluminação da pista do aeroporto local e para a asfaltamento da estrada que
liga Araçuai a Minas Novas, passando pelos Municipios de Jenipapo de
Minas, Francisco Badarô, Berilo e Chapada do Norte. (- A Comissão de
Tranãp6rté.)

Do Sr. Ayrton Mala, Auditor-Geral do Estado (2), agradecendo a convite
para o FOrum Técnico Seguridade Social do Servidor Püblico Estadual e para
a reupiao especial em comemoraçao dos 90 anos de D João de Rezende
Costs.
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Dos Srs. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria PUblica do

Estado, e Celso Castilho de Souza, Secretàrio Adjunto de Meio Ambiente,
agradecendo a canvite para a FOrum Técnico Seguridade Social do Servidor
PUblico Estadual.

Do Sr. Tarcisio Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED -, encaminhando docurnentaçao solicitada pela CPI
da SaUde. (- A CPI da SaUde.)

Do Sr. Emmanuel A. Carapunarla, Promotor de Justiça, comunicando, em
atencao ao Requerimento n° 1.667/2000, da Comissão de Direitos Humanos,
que foi requisitada a instauraçao de inquerito policial para apuração dos
fatos.

Da Sra. MOnica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacão, informando da liberaçao de
recursos financeiros destinados a execução de prograrnas desse Fundo. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Fernando Roquette Reis, Diretor-Presidente da Rajacoop, fazendo
consideraçOes sobre a negociaçâo para compensar as efeitos do desconto
do INSS. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Eurivaldo Valentim, Presidente da ONG Eurivaldo Valentim,
solicitando a relaçao de Deputados integrantes desta Casa.

Da Sra. Alessandra Pires Fiche, enviando documentacao destinada a CPI
das LicitaçOes. (- A CR das Licitacoes.)

Do Sr. Ary Bergher, solicitando resposta a petiçao de sua autoria datada de
26/10/2000. (- A CPI do Narcotrãfico.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; e Nárcio Rodrigues,

Deputado Federal; agradecendo a convite para a Fôrurn Técnico Seguridade
Social do Servidor PUblico Estadual.

Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo a convite para a
reunião especial em comemoraçao aos 15 anos de existéncia da Delegacia
Especializada de Crimes Contra a Mulher.

Dos Srs. Nãrcio Rodrigues, Deputado Federal; Abelardo Teixeira Nunes,
Procurador-Geral de Justica; Henrique Hargreaves, Secretãrio da Casa Civil;
e Chico Ferramenta, Prefeito Municipal de Ipatinga, agradecendo a convite
para a reunião especial em comemoração aos 88 anos de criação do
IPSEMG.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretàrio da Casa Civil, agradecendo a
convite para a Debate PUblico Dependéncia Quimica em Curriculos
Escolares.

CARTO ES
Dos Srs. Gen.-Div. ROmulo Bini Pereira, Comandante da 4 RM e 4 DE;

cI
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Sergio Bruno Zech Coetho, Secretário de Esportes; César Masci,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Flãvio de Lara Resende,
Presidente da CASEMG; do Cel. Aviador Francisco José da Silva Lobo,
Comandante do CIAAR; Sebastiao AntOnio dos Reis e Silva, Diretor Regional
do SENAC; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes, agradecendo
o convite para a reuniäo especial em comemoração aos 88 anos d&criação
do IPSEMG.

Dos Srs. Gen.-Brigada Arnérico Salvador de Oliveira, Cornandante da 4a
Bda. Inf. Mtz; Gen.-Divisão ROmulo Bini Pereira; e Flávio F. de Lara Resende,
Presidente da CASEMG, agradecendo o convite para a reunião especial em
comemoração aos 15 anos de existéncia da Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher.

Dos Srs. Luis Märcio Vianna e Sergio Bruno Zech Coelho,
respectivarnente, Secretãrios de Minas e Energia e de Esportes,
agradecendo o convite para o Debate PUblico Dependéncia Quimica e
Curriculos Escolares.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N° 1.272/2000

Institui a Medalha do Mérito Cultural Carlos Drummond de Andrade e dá
outras providências. 	 -

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica institulda a Medalha do Mérito Cultural Carlos Drummond de

Andráde, destinada a homenagear, anualmente, cinco pessoas fisicas e
juridicas corn o reconhecirnento do poder püblico estadual por sua destacada
atuacao nas atividades literãrias, artisticas e culturais no Estado de Minas
Gerais.

Paragrafo Unico - A Medalha será acompanhada de diploma
correspóhdente a hdnraria.

Art. 2° - A entrega das medaihas seré feita pelo Governador do Estado, em
solenidade pUblica a ser reIizda na cltima semana de outubro.

Art. 3° - 0 Podé'r Executivo regulamentara esta Iei no prazo de noventa dias
a contarda data de sua publicaçao.

Art. 4° - Esta lei eritra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçOès em contrãrio.
Sala das ReuniOes, de novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: Corn a criaão da Medâlhâ do Mérito Cultural Carlos

673
Drummond de Andrade, objetiva-se agraciar personalidades que, no
desenvolvimento de atividades literárias, artisticas e culturais, tenharn
revelado criatividade, seriedade e comprometimento corn a preservacão dos
valores culturais de nosso Estado, a semelhança do brilhante poeta Carlos
Drummond de Andrade, cujo norne se pretende eternizar. Busca-se, corn
isso, ressaltar a rnernôria de urn dos rnais festejados autores da literatura
nacional, em justa alusão a figura do poeta, nascido na cidade rnineira de
Itabira, que tanto engrandeceu o norne de Minas no cenário nacional e
internacional.

A instituição da referida Medalha tern por escopo prestar justa hornenagern
ao poeta, reconhecendo-o corno a grande referéncia cultural e literária de
nosso Pals, quando se avizinha o centenário de seu nascirnento, a exemplo
do que fazem paises europeus corn seus poetas e escritores.

Por essas razOes, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta nossa
proposição..

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça e de Educaçäo para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/co art. 190, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.273/2000
Altera dispositivos da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997, e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O "caput"do art. 4° da Lel n° 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 4° - 0 Orgao gestor do Fundo e a Secretaria de Estado da Fazenda, e

seu agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG.".

Art. 2° - Os incisos V e IX do art. 6° da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997,
passarn a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 6° - .......................................
V - urn representante do BDMG;
IX - urn representante da Policia Militar de Minas Gerais.".
Art. 30 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de novernbro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: 0 Fundo Estadual de Prevençao, Fiscalizaçao e Repressao de

Entorpecentes - FUNPREN - foi criado pela Lei n° 12.462, de 7/4/97, corn a
finalidade de possibilitar a obtencão e a adrninistracão de recursos
financeiros destinados ao desenvolvirnento de açOes visando a combater 0
uso de drogas, substâncias entorpecentes e afins.

Sancionada em 1997, a citada lei ainda não foireguIarnentada e, por outro
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lado, traz dispositivos que já nao correspondem a nossa realidade. E o
caso, par exemplo, do agente financeiro.

Assim, esta proposição promove tais adequaçOes e a participação da
Policia Militar de Minas Gerais no Grupo Coordenador do Fundo, urna vez
que taT instituição e agente essencaI na execução dos fins colirnados na Lei
do Fundo.

Por estas razöes, conto corn a apoio dos nobres pares a aprovação desta
proposicao.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos doart. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.274/2000
Declara de utilidade pUblica a Fundaçao Educacional Manguense, corn

sede no Municipio de Manga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Fundação Educacional

Manguense, corn sede no MunicIpio de Manga.
Art. 2° - Esta lel entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 13 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues
Justificaçao: A Fundação Educacional Manguense é uma entidade

filantrôpica, corn personalidade jurIdica, devidarnente registrada na Comarca
de Manga. Conforme dispöe seu estatuto, a entidade tern como finalidade
desenvolver âcOes visandô a prestaçao de assistência educacional,
procurando elevar o nivel cultural da populaçao; para tanto, desenvolve
programas de incentivo as artes e ao esporte.

Conforrne atesta a MM. Juiz de Direito da Comarca de Manga, a entidade
está em pleno e regular funcionamento ha mais de dais anos, cumprindo as
suas finalidades estatutãrias. A diretoria, cujos membros não recebem
nenhuma vantagem econômica pelas funçoes exercidas, é composta 01
pessoas da mais absoluta idoneidade.

Vista que a entidade exerce trabalho essencialmente de natureza social,
torna-se justa a sua declaraçao de utilidade pUblica estadual. Diante do
exposto, canto corn o parecer favorável dos nobres pares a aprovacão desta
proposiçäo.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e de Edu'cáçao, para deliberaçao, nos termos a art. 188,.c/c o art. 103, inciso
I, doRegimento Interno.

- 	 PROJETO DE LEI N° 1.275/2000
Declara de utilidade pUblica o Centro Espirita Vicente de Paulo - CEVP -,

corn sede no MuriicIpio de Caeté.
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Art. 1- Fica declarado de utilidade püblica a Centro Espirita Vicente de

Paulo - CEVP -, corn sede no Municipio de Caeté.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3°- Revogarn-se as disposicOes em coritrário.
Sala das Reuniöes, 10 de outubro de 2000.
Fábio Avelar
Justificaçao: 0 projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade pUblica

o Centra Espirita Vicente de Paulo - CEVP-, corn sede no Municipia de
Caeté, a qual tem coma finalidades a prática da doutrina espirita, codificada
par Allan Kardec, e a da caridade, compreendendo a assistencia social e a
promoçao e protecao da saüde da familia, da maternidade, da infância e da
veihice. Ainstituição não tern fins lucrativos.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.276/2000
Torna obrigatOria a fixacão de placas de sinalização informando a presenca

de pardais", a partir de 200m (duzentos metros) retroativos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatOria a fixaçâo de placas de sinalizacão informativas da

existênci de "pardais", a partir de 200m (duzentos metros) de distäncia.
ParágrfO ünica - As placas serão postas a distäncia de 200m (duzentos

metros), seguidas de outra a lOOm (cern metros) e de uma Ultima a 50m
(cinquenta metros).

Art. 2° - Aplica-se aos "pardais" môveis a mesma disposiçäo do artigo
antecedente, parãgrafo ünico, sendo as placas igualmente môveis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, novembro de 2000.
Alencar da Silveira JUnior
Justificaçao: Constituindo as "pardais" urn meio para a educaçao de

trânsito, nada mais justo que a usa de placas de sinalizaçao anunciando a
sua existéncia, pois, da maneira coma vêm sendo utilizados, visa-se mais a
exploraçao, arrecadando-se muito dinheiro corn multas indevidas:

Deve-se procurar opçoes mais eficazes para termas um trânsito mais
humanitario que sirnplesrnente botar a mao no balsa alheia.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica e de Transporte, para
parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.277/2000
lnstitui a Certifiadode Utilidade PUblica.
A Assembléia Legislativa do , Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica criado o Certificado de Utilidade Püblica, ao qual farão jus

as entidades assim reconhecidas por lei estadual.
Art. 2° - 0 Certificado serã assinado pelo Governador do Estado que

houver promulgado a lei e pelo parlamentar que a tiver proposto.
Art. 3° - Constarã no Certificado:

- a data e o nümero da lei que reconheceu a utilidade pUblica;
II - a name da entidade reconhecida;
Ill - a local da sede da entidade.
Art. 4° - As entidades reconhecidas coma de utitidade püblica antes da

publicaçao desta tel poderab requerer a certificado respectivo.
Parágrafo (mica - Poderá ser cobrada taxa referente aos custos para a

confecçao do Certificado.
Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta

dias a contar da data de sua publicaçao.
Art. 6° - Esta tel entra em vigor na data de sua prornulgaçäo.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçOes em cantrário.
Sala das Reunioes, 8 de novembro de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificaçao: A criaçäo do Certificado de Utilidade Püblica vern ao encontro

de anseio que, temos percebido, e comum as entidades assim declaradas.
Em várias oportunidades recebemos pedidos e sugestOes para que o
reconhecirnento fosse docurnentado em urn certificado, que pudesse ser
exposto nas sedes das entidades, além e claro, da pubticaçao da tel
respectiva.

A medida não gerará gastos para o Executivo (já que ele poderã cobrar
taxa referente ao valor do certificado) e traré aos Diretores das entidades urn
comprovante do reconhecimento, que, para nOs, que lidamos diariamente
corn projetos dessa natureza, é urn ato de grande simpticidade, mas, para as
entidades envotvidas, constitui momenta de grande relevância e
reconhecirnento püblico. Entendemos ser merecido a apoio dos colegas da
Casa paraa arovação deste rojeto.

- Publicado, va 1 0 prajeto às Comissoes de Justiça e do Trabaiho para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEP N° 1.278/2000
Autoriza a Poder Executivo a doar a Associação Comunitaria do Barro

Preto, corn sede no Municipio de Boa Esperança, a area de terreno que
esiecifica. 	 .	 -.

A Assernbléia [egislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associaçao

Cornunitaria do Barro Preto parte 'correspondente a 1 lOOm 2 (mit e cern
metros quadrados)do imOvel localizadoná zoà rural; n&régião dénorninada
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Barro Preto, corn as seguintes confrontaçoes: frente de 20,Orn (vinte
metros), na rua João Batista de Alrneida, fundos de 20,Om (vinte metros), na
rua Antonio Céndido Almeida, a direita 55,Om (cinquenta e cinco metros), na
Rua João Batista de Almeida, a esquerda, 55,Orn (cinquenta e cinco metros),
na lateral da Escola Estadual do Barro Preto.

Art. 2° - 0 imôvel objeto de doaçao destina-se a regularizar a situação da
area pertencente a Escola Estadual do Barro Preto, no Municipio de Boa
Esperança, onde foi construida a sede da Associação Cornunitária do Barro
Preto.

Parégrafo Unico - 0 imOvel reverterá ao patrimOnio do Estado se no prazo
de trés anos contados da escritura pUblica da doaçao não the for dada a
destinacao pUblica prevista no "caput" deste artigo.

Art. 3° - Esta tel entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 2000.
Dilzon Melo
Justificacao: Visa este projeto a doacao de irnOvel a Associacão

Cornunitária do Barro Preto, para regularizar a situação da area pertencente
a E.E. do Barro Preta, onde foi construlda a sede da Associaçaa, utilizando
somenteareade 120,0m 2, de urn total de 1.100m2.

A Associaçao Carnunitária do Barro Preto está instalada na area desde
1989, quanda foi construlda a sede para serviças de atendimentos
camunitários, estando ate a presente data em plena atividade, prestando
relevantes servicos a cornunidade nas areas social, educativa, de saüde e
lazer.

Ressaltarnos que a area em questão e ideal para essas atividades. Além
disso, a medida proposta não pravoca Onus para a erário do Estado.

Diante do exposto, esperamos o apaio incondicional dos nobres pares
desta Casa a aprovaçaa do Projeta.

- Publicado, vai a prajeta as ComissOes de Justica e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos terrnas do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.743/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne

nas anais da Casa vota de congratulaçaes corn a Sr. Luiz Carlos Motta
Costa, Diretar-Presidente do "Diana do Comércio", pelas 68 anas desse
jamal. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.744/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de cangratulacoes corn a Sra. Magda Campbell,
Presidente da Associação de. Professores POblicos de Minas Gerais -
APPMG - pelos 70 anos de criação dessa entidade. (- A Cornissâo de
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Educacao.)

- São támbém encaminhados a Mesa requerimentos da Comissão de
Direitos Humanos, da CPI das Licitaçöes e dos Deputados Pastor George, Gil
Pereira e outros, Paulo Pettersen e outros e Sebastião Navarro Vieira e Hely
TarqU In io.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso I do art. 284 do Regimento

Interno, a seguinte proposição:
Do Deputado Irani Barbosa, em que solicita sejam encaminhados a

Cornissão de Fiscalização Financeira as emendas e o Substitutivo n° 2
apresentados ao Projeto de Lel Compternentar n° 17/99, antes que este
retorne ao Plenário para votacao em 10 turno.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes das Comissöes de

Direitos Humanos, de Educaçao e de Transporte e dos Deputados Sâvio
Souza Cruz, Alberto Pinto Coelho, Wanderley Avila (2), Elaine Matozinhos,
Dimas Rodrigues, José Braga e Alencarda Silveira JUnior.

Comunicaçoes Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do

Regirnento Interno, as seguintes comunicaçöes:
COMUNICAOES

Do Deputado Alencar da Silveira JUnior, dando ciéncia a Casa do
falecimento do Sr. Geraldo Rezende. (- Idéntica proposição foi apresentada
antè?ibrnentepeIo Deputado Dimas Rodrigues.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciéncia a Casa do falecimento do Sr.
René Barbosa Canabrava, ocorrido em 5/11/2000, em Curvelo. (- ldentica
proposiçao foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sávio Souza Cruz.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
ODepiitado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questao que

tagb hoje ao Plenário é no sé'ntido de esclarecer. Ha poucos dias fiz urn
cornentãrio, em urn jornal, a respeito da situacão do Presidente da OAB-MG,
Dr. Marcelo Leonardo, em relacão a esta Casa. Gostaria de esclarecer que
na opo'rtunidade eu disse que ele não podia ter licença remunerada pela
Asserribléia. Vou encamihharSr. Presidente, a Mesa este parecer, para que
Se pbskiohé. A autoriação da licènça fol dada pela Mesa quando presidida
pelo Deputado Romeu Queiroz, e considero-a errada, equivocada. Estã
se7iloditd que ésto'u me posiáionando por deterrninada chapa na OAB, rnas...........................naoeassim.

Gostariá de deixar bern claro que o art. 34 da Constituição do Estado
Iermiteo exercicio de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical
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representativa de servidores pUblicos, de ãmbito estadual, sern prejuizo
da remuneração. Tat artigo é restritivo e não contempla o atual dirigente da
OAB, pelos seguintes motivos: a norma sO confere a pagamento da
rernuneracão para dirigentes de entidades sindicais e de servidores pUblicos.
A OAB-MG não é sindicato, e seus associados não são servidores pUblicos.

0 art. 48 da Lei n° 8.906, de 4/7/94, não pode ser interpretado de modo
extensivo: apesar de Os cargos federals de Conselheiros e membros da
diretoria de orgão seccional serern de exercicio gratuitO, obrigatOrio e
considerados de servico pUblico relevante, esse Ultimo aspecto flãO Os
equipara, de imediato, a servidores pUblicos estaduais. 	 -

Existe a Sindicato dos Advogados de Minas Gerais, que, juridicamente, tern
a incumbéncia de defender os interesses econOmicos e politicos dos
advogados assalariados. A OAB-MG não presta contas, na forma da lei, para
a classe, suspeita atual da direçao da entidade. E uma entidade fiscalizadora
da profissão.

A OAB-MG e autarquia especial de ämbito federal, näo estadual, a que é
incornpativel corn o art. 34 da Constituição do Estado.

No ãmbito federal, o art. 92 da Lei n° 8.112, de 11/12/90, que é a Estatuto
dos Funcionarios PUblicos Civis da União, tern alcance ampliativo em relacão
ao art. 34 da Constituiçao do Estado e permite licenca para a exercIcio de
rnandato em -confederação, federação, associação de classe de ãmbito
nacional, sindicato representativo da categaria ou entidade fiscalizadara da
profissao, mas proIbe a recebimento de remuneração.

A licença para a exercicia de mandato classista, em nivel federal, é,
portanto, sern rernuneração, e esse preceito vigara desde a prornulgacaa da
Lei Federal n° 9.527, de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 92 da Lei n°
8.112, de 1990, anterior a posse do Sr. Marcelo Leonardo, em janeiro de
1988.	 -

Então, essa e a nossa polémica. Não queremos, corn isso, nos posicionar a
favor de nenhurnadas chapas da OAB. Podemos ate ter simpatia, mas não
posicionamerito. Considerarnos essa permissãa inconstitucianal.

J conversei corn o Sr. Presidente, para que, após as eleicoes da OAB -
para nao dizer que estamos influenciando nesse processo - sejam tomadas
as devidas providéncias. Vou encaminhar a Mesa, e aguardo o resultado.
Creto que e o correto

Mas ha uma questao que e mais grave. Gostaria que a Deputado João
Leite, que se encontra fora deste Plenário, participasse dessa discussão. Em
l997, par iniciativa nossa, foi aberta a CP dos Bingos. Carninhou bern, corn
atuaçao da Receita Federal e do Ministério PUblico; Os envolvidos
denunciados forarn presos durante 60 dias, e qual nao foi a nossa surpresa
ao constatar que era advogado de urn grupo de empresarios, ou de dais
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empresarios, a Sr. Marcelo Leonardo, funcionário desta Casa, ex-
Procurador-Geral, que não podia advogar contra o Poder Legislativo: o art.
30, inciso I, da OAB prolbe; o art. 231 ou 221 do Codigo do Processo Penal
prevé punicoes. Entâo, não é correto.

E o Deputado João Leite acompanhou comigo urn processo em que fomos
defender, no Sul de Minas, em Lavras, urn Prornotor de Justiça. Se não me
engano, seu name é Dimas, e estava sendo arneaçado de morte por causa
de urn bandido corn condenação, charnado Marcelo Abdala. Esse Marcelo
Abdala, fugido da policia na época em que estivemos là, sentiu-se
prejudicado e processará a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia,
pals diz que nao foi contemplado. E a advogado desse Marcelo Abdala,
ameaçador, que praticou tantos crimes - e que anunciau que processará a
Comissão, rnandou uma carta atrevida -, é o Dr. Marcelo Leonardo. lsso não
e certo, ele e funcionário de carreira da Assembléla.

Na Ultima quinta-feira, a CPI do Narcotrãfico encaminhou a V. Exa. urn
expediente pedindo apuracao. E recebeu urn documento da parte do
empresário Paulo César Santiago, do Rio de Janeiro, justificando a sua
auséncia. Mais uma vez, quem assinou esse documento foi a Presidente da
OAB, Dr. Marcelo Leonardo.

Estou citando três casos graves. Ate acredito que, pela prudencia, a Mesa
vai analisá-los após as eleiçoes da OAB, para que urna ação da Assembléia
não tenha qualquer interferéncia. Mas possa dizer que, no dia em que perder
minha capacidade de fiscalizar e me indignar diante de fatos como esses,
renuncio ao meu mandata de Deputado, sinceramente. A questao é séria,
mas não queremos, em hipôtese alguma, que essas denüncias interfiram em
resultados das eleiçoes da OAB. Quanto a esse processo, compete aos
advogados defini-lo e encaminhà-la de forma soberana.

Sou professor, não sou advogado, mas penso que são fatos graves. Por
isso, após as eleiçOes da OAB, tomaremos providências quanto a esses três
fatos que citei, que envolvern a servidor da Assembléla Marcelo Leonardo e,
no primeiro caso, também a questaa de uma licença rernunerada. Mesmo
que, dependendo do resultado, possa perder o objeto a primeira questao,
vanios trazer aqui essa discussão e faze-la de forma correta.

Quero dizer também que considero encerrada essa discussão, pelo menos
do meu ponto de vista. Agora e a Mesa que vai tomar providências, acionada
por ete Deputado e pela prôpria CPI do Narcotráfico, que também ficou
indigñada'quando viuo nome do advogado. Então, e aMesa que deve se
?nanifestar por meio dosseüs prOprios ôrgãos e canals. 	 -

0 segundo assunto qUe me traz a esta tribuna é a greve dos servidores de
Ribeirão das Neves. Os servidores estão em greve por atraso de salários, a
qual varia de dois a quatro meses, e estiveram na Assembléia procurando
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pelo Presidente, Deputado Anderson Adauto. Este Deputado e o
Deputado Brandão estiveram junto a eles, e a relato que fizeram é realmente
surpreendente.

Ha servidores püblicos passando fome numa cidade da região
metropolitana. A distribuição das Ultimas 400 cestas bàsicas, conseguidas
par doacOes, quase terminau em pancadaria, porque nãa foram suficientes.
Alguns servidores nao estão em greve par ideolagia ou pela sindicato. Nãa
estão trabalhando porque naa tern recursos para pagar a ônibus para ir a
seus locais de trabalha. Muitos estãa corn a luz cartada, sern abastecimento
de àgua, vivendo situaçOes extremas, e não conseguem comprar remédios
para seus familiares.

Então, vieram pedir a apoia da Mesa, o apala do Presidente Anderson
Adauto, para que esta Assembléia se sensibilizasse cam esse prablema.
Vimos que a julgamento da Prefeito ja foi feita nas urnas: hauve uma derrota
fragorosa. Realmente, a populaçao mostrou sua insatisfacão cam a Prefeito
do PSDB, Sr. Ailton de Oliveira.

Alias, pensa que a Bancada do PSDB tinha que se posicionar em relação a
esse assunta, que e lamentàvel. Sabemos que nãa tern nada a ver corn issa,
nem e questãa ideolôgica do Partido, mas deve publicar pela rnenos uma
nata de repUdia a esse Prefeito, porque estãa dizendo que a dinheiro
destinada aa pagamenta de salários foi usada para a pagamenta de
fornecedores. Alguns falam ate em cantas de campanhas.

Tenho urna denUncia protocolada pelo Dr. Leonardo Duque Barbabella,
Promotor de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves, mostrando coisas
absurdas do Prefeita, como despesas de calçamento de vàrias ruas do
municiplo tidas como pagas, e nao a forarn, corn pagamenta de valores
absurdos a empresa Pink, a empresa JM, a empresa Luiz Rosa JUnior,
Santiago e Campanhia Ltda. Tudo mastrando situacOes calamitosas.

O Sr. :00 Batista Nóia, que fez essa representacão, era candidato a
Vereador pelo PSC e apoiava a Prefeito. Juntou toda a documentação oficial
da Cãmara, onde denuncia a Prefeito e mostra para onde foi a dinheira da
municipio a qual devia pagar servidores pUblicos. Urn dinheiro que devia
aliviar a dor de tantas familias foi gasto de farma irrespansavel em
pagamenta a essas empresas. No caso da empresa JM, fol pagarnento de
outdoors",de valor altissirno, feitos em três dias apenas. Tudo isso mostra a

veracidade da denUncia de Joãa Batista Nôia. E esse senhor estã recebenda
ameaças de morte, par cartas, par correligionàrias e, mesmo, por denUncias
anônimas, via telefone. Ha 90 dias, essas denUncias tern sido feitas de forma
reiterada. Agora, em 12 de novembro, a Sr. Joãa Batista NOia fal agredido
violentamente, e ontern fol feito exame de corpo de delito, constatando-se
urna agressão covarde. Os seus familiares estãa vinculanda essa agressãa
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as denUncias que ele vem fazendo contra a Prefeito. Alias, trouxe-me
ontem uma denUncia interessante: em 1999, a Prefeito Ailton Maia fez urn
empréstimo de R$1.000.000,00 na Caixa EconOmica Federal, sem
autorização legislativa. A Cãmara Municipal nâo se manifestou nem se
posicionou a respeito.

Estamos exigindo segurança de vida para a Sr. João Batista Nóia e urn
posicionarnento desta Assembléia Legislativa na defesa dos servidores de
Neves. Não podemos conviver, em pleno limiar do prOxirno milénio, corn
situaçOes-limites e denüncias como essas e corn a absurdo que se faz corn
Os recursos püblicos. Ness&sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal, corn a
puniçào de Prefeitos que atuam dessa forma, vem em born momenta.

Fazemos também urn apelo a Secretaria da Segurança PUblica, porque
nesta semana será oficializado pedido de garantia de vida ao Sr. Vicente
NOia, para que a Secretaria a-tue e mostre a agilidade e a presteza
necessárias na defesa daquele que vem denunciando as irregularidades.
Essa e uma questao grave, que exige posicionamento desta Casa, porque
não pademos permitir que nurna cidade tao prôxima a Belo Horizonte
servidores pUblicos estejam passanda por dificuldades advindas da ma
administraçãa e da corrupçao de urn Prefeito, coma é a caso de tantas outras
denUncias corn que a comunidade de Ribeirão das Neves vern convivendo.
Felizmente, a seu mandato termina no dia 31 de dezembro. So que dizem
que a Prefeito sumlu da cidade, mas aparece nas datas de recebimento das
parcelas do ICMS. E interessante e ate engraçado que esteja na cidade
nesses dias: Fora disso, não e encontrado. -

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Edson Rezende.
o Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pUblico presente, telespectadores, senhores e senhoras, ha urn
assunto que tern voltado a tona nesta Casa reiteradas vezes, mas, apesar
das discussöes e do interesse dos Deputados, não tern tido repercussão, do
ponto de vista de se buscar urna soluçao, apesar de a cornunidade e a
sociedade coma urn todo terem par ésse assunto uma dernanda permanente,
ja queo futuro dela se ampara nessa questão. Quero falar navamente sobre
a problerna da Universidade do Estado de Minas Gerais.

Na , semana passada, estive em Passos, oportunidade em que
convérsarhos' corn représentantés do FOrum em Defesa da UEMG. Pude
conversár corn urn grüpo de pessoas que tern lutado permanentemente péla
absorão daquela unidade e daquela fundação, que teve o seu decreto de
absorçao, em 1975, revogado. E desejo da comunidade integrar a rede da
UEMG, c'uja luta de tantos anos começo agora, de certa forma, a acreditar
nisso - tern sido em vão

Senhores, e na luta desse . povo que nos espeihamos e par isso vimos aqui.
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Na verdade, a história deste Pals cam relação as universidades não tern
sido das melhares. 0 Brasil so canseguiu sua primeira universidade na
segunda década deste século. Ate então, eram escolas prafissionalizantes,
autárquicas, isoladas. 0 que se propôs naquele momenta? Aglutinar, juntar
as escatas. Essas escolas não possulam organicidade, concepção do
sistema; forarn ajuntadas de forma atropelada. E as reflexos disso aparecem
ate hoje em nossas universidades. Ate hoje temos problemas pela falta da
organicidade e da concepçäa de universidade, que, entendemos, tern de ser
voltada para as necessidades da comunidade e da populacão.

A universidade precisa rever a seu papel, do ponto de vista da sua inserção
nas trabalhos da sociedade. Viveu urn perlodo longo de "apartheid", distante
da realidade social, da produçao de serviço para a sociedade. Felizmente, a
universidade brasileira está revendo a seu papel, mas corn baixa capacidade
de ação coordenada e cornprometimento muito diminuido corn relação a
atençao, as reivindicacoes e as necessidades sociais. Nesse bojo, a partir da
década - de 60, surgem as empresas privadas, as universidades
convencionais e as fundacionais. Desse conjunta, hoje, podemos dizer que
mais de 70% das vagas nas universidades - são quase 80% - estão nas
rnãos das empresas privadas e das faculdades convencianais, ficando pouco
mais de 20% dessas vagas para a ensino püblico.

Contraditoriamente, nos Estados Unidos, hoje, 80% das vagas destinam-se
ao ensino püblica, e 20%, ao ensino privado. E urna inversão total num pals
que tern possibilidades financeiras, cujo capita' esté nas mãos de pessoas
corn condiçoes de pagar universidade. 0 modelo brasileiro é invertido, ele
coloca a privado corn uma percentagem de quase 80%.

Em 1988, a Constituição Federal deu autonomia as universidades e
promoveu a descentralizacão, para que as Estados pudessem assumir a
concepçao da sua universidade voltada para a desenvolvimento e para a
social.

Em 1996, a LDB construla a idéia da questão regional e a da coaboracao
na organizaçao dos sistemas de ensino.

Em 1989, -Minas Gerais criava a sua universidade por rneio da Constituicão.
Então, esta Casa, senhores e senhoras, e a criadora da Universidade do

Estado de Minas Gerais, e a pai dessa criança, que a povo mineiro deseja
Verconcret jzada, porque se ampara em trés pilares. Primeiro, a questão da
reglonalizacao, buscando a interiorizaçäo dessas universidades, corn fuicro
no desenvolvirnenta equilibrado do Estado. Em segundo lugar, que tern
amparo na cooperação, coma a que essas universidades, com as suas
fundacoes, podem fazer em nIvel regional, na sua experiência de regiao e no
seu cabedal de experiencia em mestrado, doutorado e pesquisa. E a UEMG,
no momenta em que foi constituida, fol amparada corn a aproveitamento da
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rede de ensino superior que já existia em Minas Gerais. E foi al que eta
aproveitou a Fundação Educacional de Passos, ltuiutaba, Carangola,
Diamantina, Bela Horizonte, Campanha, Varginha, Divinôpolis e Lavras.
Essas fundacoes deveriam ter sido absorvidas dois anos depois da
promulgaçao da Constituicao do Estado.

Coma parlamentares em contato corn a população do interior, sabemos
que a reivindicação desse povo, corn relação a universidade, é alga que
aparece, todas as vezes que fazemos a orçarnento participativo, nos
primeiras lugares. Quando não é a primeira reivindicação, fica no máxirno em
terceiro lugar.

Qãando deparel corn a orcamento do Estado para a ano de 2001, vi a
proposta orçamentaria de R$14.000.000,00 para a UEMG. Para 2000, a
proposta tinha sido de R$16.000.000,00 e para 2001, essa proposta cai para
R$14. 000. 000, 00.

São Paula investe hoje quase 10% do ICMS. Quase 10% dos 75% do
ICMS de São Paulo são investidos em educacao superior. Deputado Carlos
Pimenta, issa equivale a R$2.000.000.00000. Minas Gerais investe mais ou
menos R$11.000.000,00. Em 1999, foram R$10.500.000,00, e naa deve
variar muito em 2000.

Hoje, pela manhã, tive a noticia de que as três universidades estaduais de
São Paulo aumentarão sua participação no arçamento do Estado.

o Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Edson Rezende, em
primeiro lugar, gastaria de cumprimentá-lo pela grandeza do pronunciamento
que V. Exa. faz, tomando para si as dares da UEMG, reconhecendo
publicamente as dificuldades do ensino superior. Quero falar rapidarnente
sabre dais pantos. E impartante que todas as unidades da UEMG se
mobilizem para que esta seja de fato uma universidade. Se compararmos a
UEMG corn a UNIMONTES, veremos que estamos bem a frente porque
houve uma mabilização.

A UNIMONTES e uma universidade bern estruturada e administrada, tern
haje urn corpa docente, professores e alunos do mats alto gabarito, corn mats
de 23 cürsas superiares. Na Casa, todos as Deputados do Norte de Minas
seguramos corn as nossas mãas a bandeira da UNIMONTES e em nenhuma
hipOtese admitimos ameaca a integridade dessa Universidade, colocada par
quem quer que seja. Na verdade, falta que a UEMG tenha realmente urn
corpo de defensores, coma V. Exa. está propondo, para que se tome uma
universidade.

o segundo ponto interessante e que estaremos colocando, na prOxirna
tèrçá-feira, em discussão, em 1° turnô, ñeste Plénãrio, a Propasta de
Ernehda a Canstituição n° 24, de autariado Deputàdo Paulo Piau e outras -
tive, inclüsie, a prazer dè àssiná-Ia .-, destinàhdo 2% das receitas liquidas do
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Estada para a custeio da UEMG e da UNIMONTES. Par incrivel que
pareca, consegui identificar pantos isolados. Algumas pessoas estão se
colocando contra essa proposta, mas acredito que não nas farão medo.

Enquanta, nos Estados de São Paula e Rio de Janeira, são bilhöes que se
investem no ensina püblica de 30 grau, em Minas Gerais e essa vergonha
que a Deputado disse, de R$11.000.000,00 para a UEMG e pouco mats de
R$14.000.000,00 para a UNIMONTES, que não dão para fazer nenhurn
investimento nessas Universidades.

Gostaria de convidá-los para que juntas possamos fazer a defesa firme e
incontestável do custeia do ensina superior da UEMG e da UNIMONTES, na
prOxima terca-feira. Sera urn dia histórico para a Estado e para a Casa.
Vamas identificar e denunciar aqueles Deputadas que abaixarem a cabeca
para essa prapasta grandiasa do nosso Estado, a pedida e em favor de
interesses escusos de quem quer que seja. Acho que a integralidade da
UNIMONTES e da UEMG deve ser defendida da mesma forma coma V. Exa.
estã defendendo e da forma coma estou prapondo essa defesa sistemãtica,
na prôxima terça-feira.

o Deputado Edson Rezende* - Terminando, quero parafrasear urn dos
participantes daquela reunião em Passas, na ültima quarta-feira. Disse-me:
"Deputada, serà que a UEMG não vat para a frente porque e fitha da
Assembléià Legislativa, e nãa, do Poder Executivo? Parque e praduto da
Assembléla Legislativa, e não, prapasta do Executivo? Entäo, não são as
pais da criança. Quem parlu Mateus que a embale".

Srs. e Sras. Deputadas, fica para nOs a tarefa de fazer curnprir a let corn
relaçao a UEMG. Sabemos que São Paula estã na frente parque produz hoje
50% dos Doutores do Pals, quase 50% dos Mestres do Pals e mats de 50%
dos trabalhos cientificas do Pals; cansequentemente, 50% ou mais do PIB
brasileira estãa em São Paula.

Não podernas perder a oportunidade de levantar essa bandeira da UEMG.
Aqut cumprimentamas as campanheiros de Passos, assirn coma tadas as
autras Fundaçoes que se encontram nessa luta. Na final do mês, estaremos
em Diamantina, discutindo cam as companheiros da Fundação e cam as
Prefeitos da regiãa. Ou fazemas acantecer a UEMG ou não conseguiremos a
desenvalvirnento par todos desejado. Obrigada.

* - Sem revisäa do orador.
o Sr. Presjdente - Corn a palavra, a Deputado Doutor Viana.
o Deputad . Dautar Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, imprensa,

fu ncionárjos desta Casa, acupantes das galerias, meus senhores, minhas
senhoras, trago, coma assunta principal, nesta tarde de hoje, de grande
mpartãncja paratados nOs, Deputados, a fata estampada na jamal "Estado
de Minas" do dia 12/11/2000: alt se relata que a .Fundo contra as drogas
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serviu para sanear e salvar Bancos. Não compreendemos 01 que essas
coisas acontecem em nosso Pals. Temos extremas dificuldades PCI parte do
Governo Federal para efetuar o pagamento aos trabaihadores daquilo que
Ihes é devido, relativamente ao Fundo de Garantia, desde 1990, devido a
faita de dinheiro. Mas, em pouco tempo, cria-se urn fundo que socorre
imediatamente Os Bancos, muitas vezes privados, que contrairam deficit corn
o desvio de dinheiro depositado pelo próprio povo do nosso Estado. 0
Governo tern como cobrir os vultosos rombos desses Bancos,
comprometidos corn desvios ilicitos, provocados em suas administraçoes. 0
dinheiro para prestar esse tipo de socorro sai do bolso do cidadão brasileiro.
o FUNPREM foi criado no Governo passado para administrar o trabaiho das
Policias contra os traficantes, sendo que, de todo o material apreendido
passivel de ser leiloado e vendido, 40% seria para a manutençao do Fundo
contra as drogas. Mas o dinheiro desse Fundo fol usado, mais uma vez, no
saneamento de Bancos.

Deixa-nos extremamente preocupados a falta de seriedade corn as coisas
pUblicas e mais essa dernonstraçao de desvio. 0 jornal "Estado de Minas",
em sua funçao de buscar e esclarecer os fatos, diz ainda que grande parte do
que e apreendido no tráfico de drogas fica nos galpoes do Estado,
estragando, desvalorizando, tornando-se obsoleto corn o tempo, quando
deveria ser leiloado imediatamente, para aumentar a arrecadaçao e cobrir 0
próprio Fundo.

Nada neste Pals e feito corn seriedade, e isso nos entristece, aborrece e
revolta. Estamos vendo, a todo instante, as drogas tornando conta da
situaçao, quando, na verdade, teriamos condiçoes de rebate-las, inclusive
corn o Fundo próprio.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeço 0 aparte.
Como V. Exa., nOs, da Bancada do PSDB, estamos preocupados corn a
questao. Mas, corn relação ao fato, levantado pela irnprensa, de que alguns
recursos do Fundo de Prevençao, Fiscalizaçao e Repressão de
Entorpecentes teriam sido desviados pelo Governo passado, é preciso
clarear a informação, para que não prevaleça para a populaçao uma deja
errOnea da situação. Notamos que alguns setores da imprensa fizeram
confusão. Na verdade, a Lel n° 12.422, votada por esta Casa e sancionada
em janeiro de 1997, autorizou o Governo do Estado a contrair empréstimos.
Em seguida, a Lei n° 12.462, que criou o Fundo, em abril de 1997, autorizou
o Governo do Estado a utilizã-lo, como instrumento jurIdico, para contrair
empréstimo, a fim desanear os Bancos estaduais. A lel autorizou 0 Governo
a agir assim. Não se desviou o dinheiro do Fundo para aplicã-lo em outras
areas; utilizou-se a sua estrutura jurIdica para contrair o empréstimo,
autdrzado por lel, para sanear os Bancos.
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Se faltou regulamentacao ao Fundo para que ele atingisse seus

objetivos, o atual Governo ja poderia ter resolvido o problema. Durante dois
anos, o Governo não se preocupou em regulamenta-lo. 0 Governo passado
ja teveo mérito de ter dado a idéia de criã-lo, e o atual Governo poderia, pelo
menos, colaborar, acrescentando algo novo. Muito obrigado.

0 Deputado Doutor Viana - Agradeco o aparte do Deputado AntOnio Carlos
Andrada e seu esclarecimento. Entretanto, nossa preocupação continua, por
causa do segundo motivo. Se ainda não foi regulamentado, precisamos faze-
lo o mais rápido possivel. Ha carros, apreendidos por ocasião do combate ao
narcotráfico, deteriorando-se, e o Estado está perdendo dinheiro e divisas,
quando, na verdade, precisa aumentar a sua estrutura de combate a
criminalidade e ao uso abusivo de drogas, que se alastram de maneira
extremamente preocupante. Fica entao nosso pedido a fim de que se
regulamente urgentemente o Fundo, para näo continuarmos a ver urn Estado
que . precisa de tantos recursos e eficiência na luta contra o narcotráfico
perder a guerra, por estar desorganizado, deixando de regulamentar fundos
importantes, que podem nos dar condiçOes de trabalhar corn maior eficiência
no combate as drogas.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo seu
pronunciamento. Assisti a alguns depoimentos de membros do Governo e de
Deputados que apOiam o Governo, procurando fazer uma confusão muito
grande corn relaçao a esse Fundo. Ele foi criado e utilizado por meio de uma
lei. Aiguem poderia dizer que tivesse sido utilizado por meio de urn artigo
estranho a lei. Isso e verdade. lnfelizmente, essa prática existia para agilizar
alguns ernpréstirnos e algumas acOes do Governo. Esse Fundo foi utilizado
parcontrair empréstimos, a fim de se sanearem Os Bancos. V. Exa. adotou
urn pronunciamento diferente, procurando mostrar a importancia da
revigoraçäo e da regulamentacao desse Fundo pelo Estado, para que
possamos ter urn instrurnento eficiente no combate ao narcoträfico. Enquanto
alguns procuram acusar o Governador passado, o Deputado Doutor Viana
procurcu mostrar ao Governador a importäncia de investir. Receba o rneu
aplauso e a minha admiraçâo pelo seu pronunciamento. Concordo corn V.
Exa.: se não tivermos, nesta Casa, o instrumento necessârio para que
possamos frear esse avanco do narcotráfico, os nossos filhos e a nossa
famia, estarão constantemente expostos aos traficantes. Se não
apresentarmos uma politica verdadeira e honesta, infelizmente, veremos 0
Estado de Minas Gerais como o Rio de Janeiro e como São Paulo, onde
existe uma situação endémica e crOnica. Não ha mais o que fazer para
combater o narcotrafico nesses Estados. 0 seu pronunciamento é legitimo e
devido. Em meu norne e em nome da rniriha bancada, solidarizo-me corn
essa parte do seu pronunciamento. Colocamo-nos a disposição para que
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possamos encontrar soluçoes que venham preservar a juventude e a
famIlia mineira. Muito obrigado.

0 Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do nobre colega Deputado
Carlos Pimenta. Trabalharemos construtivamente, sem criticar os erros
passados, que nao construiram nada para o presente e para a futuro. Não
sabia que tinhamos esse fundo. Temos de regulamenta-lo. Estamos
conseguindo apreender veiculos, telefones celulares, armas e uma
quantidade imensa de material que pode ser negociado e leiloado, trazendo
recursos para o Estado. Através desse fundo regularnentado, 40% desse
leilão é destinado ao combate as drogas. 0 Estado não estä tendo acesso a
isso, por morosidade ou por não ter ainda regularnentado essa lei. Solicito a
agilizacao dessa regulameritação, para que a Estado possa obter mais
recursos, a fim de serem utilizados no combate as drogas.

Corn muita alegria, veja o Secretário de Esportes de nosso Estado
buscando valorizar e restaurar, por meic de incentivos e de parcerias, a
pratica de esportes em nosso Estado.

Isso e muito importante, porque oesporte é urn caminho que leva a saüde,
faz-nos mais cidadãos e afasta as jovens das drogas.

Corn muita alegria, parabenizo o Governo do Estado, por rneio da
Secretaria de Esportes, por esse trabalho. Espero que o Secretário continue
empenhado, dedicado, atento, buscanda a carninho para a execução desse
projeta extraordinário, que tern o objetivo de recuperar o esporte em Minas
Gerais. Os lucros serão murtos em todos os sentidos, como a lazer, a
desenvolvimento mental e a convivéncia, porque, por meio do esporte,
aprendemos a conviver uns corn os autros. E a mais impartante: a esporte e
saUde, é vida, engrandecendo a todos. Parabéns ao Secretário de Esportes,
a todos Os envolvidos nesse projeto e as empresas que participarem dele.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Pastor George.
O Deputada Pastor George - Sr. Presidente, nobres Deputados e

Deputadas: membrosda Mesa, Orgãas da imprensa, visitantes, senhoras e
senhores, quando ocorrern as chamados surtos de desenvoivimento
econôrnico em palses considerados do Terceiro Mundo ou periféricos,
ironicarnente, esses processos são identificados como milagres. 0 nome e
bastanté aprapriado, pois são milagres mesmo, tal a inconsistência desses
surtos em manter crescente a prócessb de desenvolvimento econômico
nesses paises. Por urn lado, explicase pelo modek adotado - liberalismo e
abertura comercial -, que,em muitos momeñtos, benéficiou somente Os
paises mais ricos e as ernpresas transnacionais No Brasil ate a decada de
80, a taxa de crescimento media era por volta dos 7%; jé na década
posterior a media passou para 2% A miseria e a desigualdade acarretando
atraso econOmico e social, dominaram nos paIsesrnàis obres: No Pals,
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essa situação agrava-se, porque as niveis de endividamento e
dependéncia de capitais externos são excessivos. Corn isso, a populacao
miserãvel do Pals atingiu niveis que provocarn a nossa indignação, porque
temas potencial para manter urn crescimento econOmico, a fim de mudar
essa situacaa. Issa poderia ocorrer se tivéssemas politicas corretas e não
ficãssemos na dependéncia externa de capitais e corn esse deficit externo
elevado, entre autras coisas.

Mesmo sabenda que a pobreza é urn prablema complexo, cujas dimensöes
extrapalam a aspecto nacional, atingindo autros paises, a foco e a enfaque
de suas solucOes não são nern iguais nem gerais. Entretanto, a combate a
miséria, corn a erradicação da pobreza e da fame, enfim, corn uma melhar
qualidade de vida para as papulacoes, deve ser perseguido pelas
governantes, incansaveirnente, sem tregua nern descanso,
independenternente de ideologias, doutrinas, modo de praducaa, sistema
econômico ou politico.

As charnadas paliticas de desenvoivimento sustentãvel, as quais visam
principaimente ao aurnento da praducão de bens, canstituern urna estrategia
de combate da pobreza. Sern düvida, coma jã mencioriada, a solucãa esté
em politicas que prornovam a crescimenta ecanômica trazendo no seu baja
prograrnas de ernprego e geracaa de renda.

Esses programas devern objetivar a capacitacão das pessaas e tarnbérn se
preocupar corn a pramaçao integrada de meios de subsistência sustentaveis
e a prateçãa do meia arnbiente, corn intervençöes setariais que envolvam as
pianos, especialmente no nivel da cornunidade e no nivel local.

Em longo prazo essas estrategias devem contemplar e assistir as grupos
que estejam em pasiçãa mais desvantajosa e incluir as pequenos
praprietãrios pobres no setor informal urbana e rural.

Os Governos devern tamar medidas cancretas a firn de implementar
programas e pailticas integradas voltadas para a sustentabilidade do
desenvaivirnento.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estudos do Instituta de
Pesquisa EcanOmica Aplicada - IPEA - apantarn que programas de combate
a pobreza, no Brasil, custariarn muita rnenos do que e aplicado, anualrnente,
em programas sociais que nãa tern diretamente essa meta. Cantudo,
sabemos que a eficácia desses prograrnas, em muitas momentos, é
questionada, e eles nem sernpre atingern seus resultados.

Achamos que uma maneira sensata e pradutiva de atingirmas milhöes de
brasileiros que se encontram em estado de rniséria e que muitas vezes não
são atingidos par nenhurna ação au polItica governamentai é justamente
reforçar pragrarnas de açoes compensatOrias existentes.

Essas açOes são fundamentais para combater a deficit alirnentar, coma a
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programa Bolsa-Escola, o apoio a agricultura familiar, o microcrédito para
os que desejam tocar urn negOcio prOprio. Isso mostra muito bern, Sr.
Presidente, a necessidade de se implementarern politicas püblicas para o
desenvolvimento social.

Como ja citado, independentemente de ideologia ou doutrina, as idéias e
sugestaes que venham propor o fim da rniséria e da pobreza devern ser urn
dever de todos aqueles que podem contribuir.

0 que não podemos deixar acontecer é que esse flagelo sirva de palco
para, ern norne de interesses expUrios e inconfessãveis, manter a hegernonia
de grupos no poder.

Por isso, a redefiniçao e urn aporte maior de recursos para esses
programas, sem dUvida, irão contribuir para a inclusao de milhOes de
brasileiros no processo social e possibilitar-Ihes o exercicio da cidadania.

Tambem, Sr. Presidente, é pertinente uma reflexão sobre o longo caminho
que, muitas vezes, esses recursos percorrem para atingir o destino previsto.
Quando Ia chegarn, as vezes verificamos que vém corn defeitos de corrosão,
provocados pela burocracia.

Por isso, nos, do Poder Legislativo, temos por dever de oflcio reivindicar e
fiscalizar acOes para que o Brasil seja urn pals verdadeiramente mais justo.

Gostaria de me dirigir a minha querida cidade de Nova Lima, pela qual
tenho urn grande apreço. Quero também parabenizar a Cornissão de
Administraçao Püblica, por acatar ernenda deste Deputado, que vem
justamente contemplar a cidade corn a possibilidade de mais uma vara cIvel.
Sr. Presidente, gostaria de deixar muito claro para todos Os telespectadores e
Deputados que estão aqui que a cidade de Nova Lirna cresceu bastante. Está
em fase de grande expansão e desenvolvimento. Isso justifica a crescente
necessidade de mais uma vara cIvel, tendo em vista a certidão expedida pela
Secretaria da Vara Civel da Comarca de Nova Lima, em que se atesta que
nos anos de 1998 a 2000, ate agosto, houve 5.880 sentenças, sendo 4.200
nos anos de 1998 e 1999, e 1.680 ate o més de agosto prôximo passado;
bern como certidão de protocolo geral da justiça de 1a Insténcia, na qual se
atestam, nos anos de 1998 a 2000, ate, naturalmente, o més de setembro,
28.970 petiçOes. Portanto, a Comarca de Nova Lima, que é composta pelos
Municipios de Rio Acima, corn 8.074 habitantes; Raposos, corn 13.066
habitantes.; e Nova Lima, que estã corn 61.155 habitantes, conta corn urn
total de 60.349 eleitores e vem apresentando movimento forense muito
superior ao de trés varas civeis, no entanto, encontra-se corn apenas uma.
Por isso, quero agradecer a sensibilidade da Cornissao de Administraçao
PUblica, que acatou ésse pedido. Devo dizer para o povo de Nova Lima que
estaremos sempre atentos as necessidades daquela comunidade, daquela
regiao. Muito obrigado.
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2 Parte (Ordem do-Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçOes

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Não havendo outros oradores
inscritos, a Presidéncia passa 2a Parte da reuniäo, corn a 1a Ease da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas
as inscriçoes para o Grande Expediente da prôxima reunião.

ACORDO DE LIDERANAS
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade -dos

membros do Colegio de Lideres, acordam em que seja prorrogado, ate o dia
24 denovembro, o prazo regimental para apresentacao de emendas ao
Projeto de Lei n° 1.216/2000, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orcamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercicio de
2001.

Sala de Reunioes, 14 de novembro de 2000.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia, acolhendo acordo subscrito pela totalidade dos Lideres,
decide prorrogar, ate o dia 24 de novembro, o prazo regimental para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei n° 1.216/2000, que estima as
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais
e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
para o exercicio de 2001.

Mesa da Assembléia, 14 de novembro de 2000.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exerciclo da Presidéncia.

-	 Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 1.075/2000

recebeu, quanto ao mérito, parecer contrario das Comissôes de Defesa do
Consurnidor e de Fiscalização Financeira, as quais foi distribuido, sendo
considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno; que 0
Projeto de Lei n° 856/2000 recebeu, quanto ao mérito, parecer contrãrio das
ComissOes de SaUde e de Fiscalizaçäo Financeira, as quais foi distribuido,
sendo considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno; e
inforrna, ainda, que o prazo para a apresentacão do recurso previsto no art.
104 do Regimento lnterno inicia-se corn a publicaçao destes despachos.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dâ ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reuniâo pelas CornissOes de Direitos Humanos -
aprovaçao, na 60 Reunião Ordinéria, do Requerimento n° 1723/2000, dessa
Comissao; de Educaçao - aprovaçäo, na 48 Reuniäo Ordinária, do
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Requerimento n° 1.731/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e de
Transporte - aprovaçäo, na 56a Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.727/2000, do Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pastor George, solicitando

seja retirado de tramitacão o Projeto de Lei n° 1.218/2000, que se encontra
na Comissäo de Justica aguardando parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto. -

Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em que solicitarn a
realizaçao de reunião especial a fim de se homenagear o Sr. Humberto
Guirnarães Souto, Ministro do Tribunal de Contas da União, que assumirá o
cargo de Presidente dessa Casa no inicio do prôximo ano. A Presidéncia
defere o requerirnento, de conformidade corn o inciso XXI do art. 232 do
Regirnento Interno e, oportunamente, fixará a data.

Requerimento do Deputado Paulo Pettersen e outros, em que solicitarn a
realizaçao de uma reunião especial para homenagear o jornal '0 Tempo", em
virtude das comemoraçöes dos quatro anos de circulaçao de sua primeira
edicao. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o inciso
XXI do art. 232 do Regirnento Interno, e, oportunamente, fixarã a data.

Discussão e Votaçao de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votaçao e são aprovados, cada

urn por sua vez, Os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s
553/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que dispoe sobre o registro e a
publicidade dos indices de violéncia e criminalidade no Estado; 645/99, do
Deputado Fãbio Avelar, que dispoe sobre a adrninistracao, a proteção e a
conservaçào das águas subterrâneas de domInio do Estado e dá outras
providéncias; 846/2000, do Presidente do Tribunal de Contas, que altera o
piano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado e
dá . outras providéncias; e 880/2000, do Governador do Estado, que aitera
dispositivos da Lei n° 12.730, de 30/12/97 (A sancao.); e da Proposta de
Emenda a Constituição n o 3/99, do Deputado João Paulo e outros, que dá
nova redàção ao inciso V do art. 170 da Constituiçao do Estado (A
prornulgaçao.).

Votaçao de Requerimentos
0 Sr. Presidehte - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

sohcitando seja encaminhado ao INCRA, em Belo Horizonte, pedido de
informacao acerca -do nUmero de famIlias ja assentadas no -Estado e do
nUmero de , familias que aguardam assentamento. Em votação, o
réquerirnento. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da CPI das Licitacães, solicitando a suspensão de seus

trabalhos pelo prazo de 10 dias, para conclusão das apuraçOes dos
documentos enviados a CPI fora de prazo estabelecido. Em votaçao, o
requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerirnento dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely TarquInio,
em que solicitam seja convocado o Sr. Djaima Morais, Presidente da CEMIG,
para prestar esclarecimentos, em Plenário, sobre o piano e o respectivo
programa de privatizacão dessa empresa. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que estiverem de acordo permanecam corn se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião ordinéria de quinta-feira, dia 16, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a pubiicada na
ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 47 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AçA0 SOCIAL

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e urn de outubro
de dois mu, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Ivo José,
Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, mernbros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ronaido Canabrava, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente registra a presenca da Deputada Maria José Haueisen e, após,
designa,para relatores das seguintes matérias os Deputados a seguir citados:
Projetos de Lei n°s 1.048 e 1.206/2000, Deputado Luiz Menezes; 1.190/2000,
Deputado Rorialdo Canabrava; e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n°
1201/2000. Passa-se a ia Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votaçao de parecer sobre proposicao sujeita a apreciacão do Plenãrio da
Assembiéia. 0 Presidente informa que na reunião anterior foi adiada a
votaçao do parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.005/2000. Subrnetido a
votaçao, e aprovado o parecer pela rejeicao da matéria. Corn a palavra, 0

Deputado Ronaido Canabrava emite parecer, em 10 turno, sobre o Projeto de
Lei n° 12/99 mediante o qual conclui pela rejeição dos Substitutivos n°s 2, 3 e
4, apresentados em Plenãrio, e pela aprovacão do projeto na forma do
Substitutivo n° 6, que apresenta, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1, 2, 3
e 4, apresentadas pela Comissão de Constituiçao e Justiça. Submetido a
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discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se 	 2a Ease da
Ordem do Dia, corn a discussao e a votaçao das proposiçOes sujeitas a
d&iberaçao conclusiva da Comissão. 0 Presidente submete a discussão e
votação, em turno UflCO, Os Projetos de Lei n°s 692/99 e 1.035/2000, corn a
Emenda n° i (relator: Deputado Amilcar Martins); 1.023, 1.047, 1.066, 1.125,
1.186 e 1.144/2000, corn a Emenda n° i (relator: Deputado Luiz Menezes);
1.040, 1.041, 1.080, 1.082, 1.117, 1.132, 1.146, 1.147, 1.158, 1.098, 1.131 e
1.182/2000, os trés Ultimos corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivo José),
que são aprovados. Nos termos do art. 185 do Regimento Interno submete a
discüssão e votação o parécer da Cornissão de Constituiçao e Justica, que
conclul pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.054/2000, o qual e aprovado.
Passa-se 3a Ease da Ordern do dia, corn a discussão e a votação de
proposiçöes da Comissão. 0 Deputado Ivo José transfere a Presidência ao
Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta requerirnento em que solicita seja
ouvido na reunião o Sr. Shakespeare Martins, Diretor da CUT-MG.
Submetido a votação, e aprovado o requerirnento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Ivo José submete a discussão e votação Os
Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.032 e 1.129/2000, que
são aprovados. Na sequência, o Presidente transforma a reunião em reunião
especial, para ouvir o Sr. Shakespeare Martins, Diretor da CUT-MG, e
registra a presenca dos Srs. Nereu Pereira, Prefeito de Periquito, Divino
Vieira Campos, do lEE da cidade de Guanhães, Leopoldino Martins,
representante do SINDIPETRO, e Narciso Ramos, representante do
Sindicato dos MetalUrgicos de Betirn. Corn a palavra, o Sr. Shakespeare
Martins reivindica que a Assembléia realize urna audiéncia pUblica para tratar
das questaerelativas a repressao que os sindicatos tern sofrido. Curnprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
do convidado e dos demais participantes, convoca Os mernbros da Cornissão
para a prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos. 	 .

Sala das ComissOes, 14 de novembro de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes - Ailton Vilela.

ATA DA 3P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As vinte horaé, e dez minutos do dia oito de novernbro de dois mil,

comparecem ña Sala das ,CornissOes Os Deputados Glycon Terra Pinto,
Djalma Diniz e Maria Olivia, rnembros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regirnental, o Presidente, Deputado GlyconJerra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtudeda aprovação de requerimènto doDeputado
Djàlma Diniz, dispensa aleiturada ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovdá e e subscrita pelosmémbros da Comissão presentes. 0 Presidehte
inforrna que a reunião se destira apreciara'matéria'constantena pauta e
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distribui a Deputada Maria Olivia os Projetos de Lei n°s 553 e 645/99,
880, 1.215, 1.223 e 1.240/2000. Encerrada a ia Fade dos trabalhos, passa-
se a 1a Ease da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de pareceres
sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão
e votacão, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 553 e 645/99 e 880/2000 (relatora: Deputada Maria Olivia).
Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião ate que as outras matérias
sejam apreciadas ern Plenário. As 2Oh4Ornin são reabertos os trabalhos corn
a presença dos Deputados Glycon Terra Pinto, Djalma Diniz, Maria Olivia e
Marcos Regis, membros da supracitada Comissão. A seguir, submetidos a
discussão e votacao são aprovados os Pareceres de Redaçao Final dos
Projetos de Lei n°s 1.215, 1.223 e 1.240/2000 (relatora: Deputada Maria
Olivia). Cumprida a finatidade da reunião, a Presidencia agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxirna
reunião ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 14 de novernbro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira - Mãrcio Kangussu.

TRAMITAçAO DE PRoposlçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 924/2000

Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatôrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Sargento Rodrigues, objetiva
declarar de utilidade publica a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Ferros, corn sede nesse rnunicipio.

Examinada prelirninarrnente a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionatidade e legalidade e
Ihe apresentou a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para
detiberaçao conclusiva, de acordo corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do
Regirnento Interno.

Eundamentacão
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ferros tern P01

finalidade prestar assistência moral e material ao excepcional necessitado,
por rneio de estabetecirnentos especializados destinados a sua recuperacãO
e integraçao na sociedade.

Além disso, esthbelece relaçOes corn outras instituiçöes congénereS,
naclonais ou estrangeiras, para obter e perrnutar informaçoes que possarn
facilitar e rnelhorar a condição de vida dos excepcionais.

Em vista do carãter filantrOpico da nstituição, sornos favoráveis a que Ihe
seja outorgado o titulo declaratOrio de utilidade piiblica.

Entretanto, faz-se necessário apresentar subemenda a Emenda n° 1, para
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correção do nome da entidade.

Conclusäo
Feb exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 924/2000, corn a

Subernenda n o 1 a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
SUBEMENDA N° 1

Dé-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Ferros -, corn sede nesse municipio.".
Sala das ComissOes, 14 de novembro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.048/2000

Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Hely TarqUinio, o Projeto de Lei n° 1.048/2000
objetiva declarar de utilidade püblica a Associacao das Mulheres de Galena,
corn sede no MunicIpio de Presidente Olegãrio.

Apôs exame prelirninar realizado pela Comissão de Constituicäo e Justiça,
que nao encontrou Obice a tramitacao da matéria, cabe a esta Comissão, em
caráter conclusivo, aprecia-ta, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102,
XIV, ambos do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A Associaçao referida e uma entidade civil sem fins lucrativos e tern como

objetivo a prestaçao de serviços de natureza variada que possam contribuir
para o foñiento e racionalizacao das atividades agropecuárias e para a
melhoria das condiçoes de vida de seus associados.

Além disso, ao doar medicamentos, alimentos e agasalhos, combatendo a
fome e a miséria na região, tab entidade está prestando relevantes serviços a
comunidade, o que justifica a sua declaraçao de utilidade pUblica.

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

1.048/2000, na forma apresentada.
Sala dasComissöes, 14 de novembro de 2000.
Luiz Ménees, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.061/2000

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatôrio

O'projeto de lei em ánálise, cuja autoria'é do Deputado Sebastião Navarro
Vieira objetiva declarar de utilidade publica a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de MiradOUro, corn sede nesse municipio.

Exarninado o projeto preliminarmente pela Comissäo de Constituiçao e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidadee legalidáde.
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A APAE de Miradouro e uma sociedade civil, filantrôpica, de caréter
cultural, assistencial e educacional destinada a manter e incentivar a criação
de estabelecimentos especializados na reabilitação e na educaçäo do
excepcional, promovendo o seu bem-estar e ajustamento social.

Por isso, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pUblica.

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

1.061/2000 na forma original.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.113/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatôrio

O Deputado Djalma Diniz, por melo do Projeto de Lei n o 1.113/2000,
pretende seja declarada de utilidade publica a Associacao Beneficente do
Bairro Sevilha B, corn sede no Municipio de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentaçäo
A referida Associaçao possui como finalidade precipua lutar pela melhoria

das condiçoes de vida dos moradores da comunidade, bern como estimular o
intercämbio e born convIvio de seus filiados, prornovendo festas, encontros e
ruas de lazer. Procura, também, apoiar crianças e idosos, desenvolvendo
Importante trabalho junto a creches e asibos.

Nada mais justo e conveniente do que outorgar-Ihe o titubo de utilidade
püblica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n°
113/2000, na forrna original.
Sala das Comissôes, 14 de novembro de 2000.
Luiz Menezes,. relator.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.121/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acao Social
Relatôrio

De autoria do . Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 1.121/2000
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objetiva declarar de utilidade püblica a Obra Kolping de Minas Gerais,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

ApOs exarne preliminar realizado pela Comissão de Constituiçao e Justica,
cabe a esta Comissão, dando prosseguimento a tramitaçao da matéria,
apreciã-la, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, ambos do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida entidade e uma sociedade civil beneficente e sern fins lucrativos

e obedece a todos os requisitos legais estabelecidos para o fim objetivado na
proposição mencionada.

Tern como finalidade assessorar, acornpanhar e orientar as comunidades
Kolping no Estado, no curnprimento de suas metas e objetivos, bern como
divulgar seu ideal, que se baseia nos principios cristãos para promoção
educacional, profissional e social dos individuos, capacitando-os a
convivéncia ern sociedade.

0 desenvolvimento de suas atividades, dado seu carãter sociorreligioso,
promove integralmente a pessoa humana, sern distinçao de raça, sexo, cor,
condição social, convicção politico-partidária ou religiosa.

Evidencia-se, portanto, que a obtençao do tItulo de utilidade pUblica em
muito estimulará o aprimoramento das atividades da Obra.

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

1.121/2000, na forma apresentada.
Sala das Cornissöes, 14 de novembro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.122/2000

Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira JUnior, o projeto de lei em
epigrafe visa declarar de utilidade pUblica a Associaçao Beneficente de
Arnurt-Arnurtel, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

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

Fundamentaçao
A Associaçao Beneficente de Amurt-Amurtel possui corno finalidade a

prestação de auxIlio temporario em epoca de calarnidades. Para tanto,
distribui roupa, alimentosè medicamentos aos flagelados. Oferece, também,
em caráter permanente, albergue orfanato, asilo e treinamento de

'voluntãriós, visando ajudar os mais necessitados e despertar na comunidade
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a consciência para o serviço social.

Tais iniciativas a fazem merecedora do titulo declaratOrio de utilidade
pUbl ica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.122/2000 na

forma apresentada.
Sala das Cornissöes, 14 de novernbro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.166/2000

Comissão de SaUde
RelatOrio

De, autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n°
1.166/2000 objetiva declarar de utilidade publica a Associacão dos Diabéticos
de Curvelo - ASSODIC -, corn sede no Municipio de Curvelo.

0 exarne prelirninar da matéria, realizado pela Comissão de Constituição e
Justiça, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando continuidade a tramitacao, vern agora o projeto a este orgão
colegiado, que o apreciará em caráter conclusivo, obedecendo ao que dispôe
o art. 103, I, 'a", c/co art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundarnentacäo
Constitulda na forma de sociedade civil, sern fins lucrativos, a ASSODIC

tern por finalidade dar arnparo e assistência aos diabéticos e auxilia-los no
que se refere a subsisténcia, obtendo fundos de particulares ou órgãos
pUblicos e firmando convênios para assisténcia médico-hospitalar.

Diante disso, entendemos ser meritória a pratica da assisténcia
desenvolvida pela ASSODIC, em parceria corn a sociedade local,
contribuindo corn o poder pUblico de forma a minirnizar Os problernas e
limitacoes causados pela diabetes na populacao carente.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovaçäo do Projeto de Lel n° 1.166/2000, na

integra.
Sala das Cornissöes, 14 de novernbro de 2000.
Cristiano Canédo, relator.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.168/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n° 1.168/2000
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associaçäo Cornunitéria da União dos
Moradores do Bairro Katia, corn sede no Municipio de Ribeirão das Neves.

Apôs o exame prelirninar realizado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que, rião encontrou ôbice a trarnitação da matéria, cabe a esta

I
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Comissão apreciá-la, de acordo corn a art. 103, I, "a", c/co art. 102, XIV,
do Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
A referida entidade e urna sociedade civil sern fins lucrativos, tern coma

finalidade orientar, esciarecer e rnotivar a comunidade a agir em conjunto.
Promove, também, atividades esportivas, culturais, educacionais, além de
acoiher as menos favorecidos, orientar as adolescentes e auxiliar os idosos.

Logo, a entidade merece o titulo declaratôrio de utilidade publica.
- 	 Conclusão

Diante do exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.168/2000 na forrna apresentada.

Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARATURNO LJNICO DO PROJETO DE LEt N° 1.177/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acao Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei n° 1.177/2000
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associaçäo dos Moradores do Bairro
Alvorada - AMBA -, corn sede no Municipio de Pains.

Apos a realizaçao de exarne prelirninar pela Cornissäo de Constituiçao e
Justiça, que nao obstou a trarnitação da matéria e lhe apresentou a Emenda
n° i, cabe a esta Comissão apreciá-la, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o
art. 102, XIV, do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A AMBA e uma sociedade civil sem fins lucrativos, tern como finalidade

precipua desenvolver trabalhos de assistência social. Para tanto, zeta pela
rnelhoria das condicoes de vida do bairro, firma corivénios corn associaçoes
congéneres e assiste pessoas carentes, alérn de promover a cultura e a
desporto.

Em razão do caréter social do trabalho desenvolvido pela entidade, a
obtencao do titulo de utilidade püblica fortalecerá seus propOsitos.

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

1.177/2000 corn a Ernenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao
e Justiça.

Sala das Comissöes, 14 de novernbro de 2000.
Luiz Menezes, relator. 	 --
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.190/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatôrio

Deautoria do Deputado Rêrnolo Aloise, a Projeto de Lei n o 1.190/2000

I
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objetiva declarar de utilidade pUblica a Associacao de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Campo do Meio, corn sede nesse municipia.

ApOs exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justica,
que não obstou a trarnitaçao da rnatéria, cabe a esta Cornissão, em caráter
conclusivo, aprecia-la, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV,
arnbos do Regirnento lnterno.

Fundamentação
A referida APAE, entidade civil sem fins lucrativos, tern por finalidade näo

so a trabalho educativo, técnico ou pedagogico, mas a busca do exercicio da
cidadania, ao desenvolver a ensino profissionalizante de acordo corn a
capacidade do aluno.

Além disso, fornece-lhe assistência médico-hospitalar, odontolOgica e
fisioterápica, bern coma alimento e vestuãrio, tornanda evidente a sua
contribuicao em prol do rnunic[pia e do seu pova.

E evidente, portanto, que a titulo declaratOrio de utilidade publica
fortalecerá suas atividades.

Conciusão
Diante do exposto, opinamas pela aprovaçäo do projeto de Lei n°

1.190/2000, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.194/2000

Cornissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Alberta Pinto Coelho, a Projeto de Lei n°
1.194/2000 tern par objetivo declarar de utilidade pUblica a Instituto Cultural
Nova Acropale de Varginha, corn sede nesse municIpto.

A matéria foi abjeto de exame prelirninar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, canstitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Cornissão deliberar conclusivarnente sabre a projeto,
conforrne preceitua a art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundarnentacão
A entidade ora exarninada tern coma urn dos seus principals objetivos

fomentar a estudo comparativo das ciências, das artes e da filosofia clãssica,
assim corno prornover cursos regulares visando ao desenvolvimento de
atividades que tragarn beneflcio a cornunidade, tais coma: primeiras
sacorros, cerãrnica, artesanato, leitura dinämica, defesa pessoal, etiqueta e
autras.

A entidade prornove, ainda, carnpanhas de assistência a populacao carente
nas areas da saOde e da educacão.

0 tItula declaratório de utilidade pUblica virá fortalecer as trabathos que tem



0

0

0

0

702
sido desenvolvidos pela entidade.

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

1.194/2000, na forma original.
Sala das Cornissães, 16 de novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.201/2000

Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o Projeto de Lei n°
1.201/2000 visa a declarar de utilidade pUblica o Lar Santo Agostinho Abrigo
Arnor - Fraternidade - Lar Abrigo Amor Fraternidade, corn sede no MunicIpio
de Araxá.

Prelirninarmente, foi a matéria examinada pela Cornissão de Constituiçao e
Justiça, que, não encontrando Obice a sua trarnitaçào, apresentou a Ernenda
n° 1. Vern agora o projeto a este orgäo coegiado para deliberação
conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade referida é sociedade civil sern fins lucrativos que tern por

objetivo prestar assisténcia social as pessoas carentes dependentes de
droga e álcool.

Fornece aos assistidos abrigo, alimento, vestuário e tratamento medico,
tendo como intuito a sua recuperação e ressocializaçao, integrando-os na
farnilia, no trabalho e na cornunidade.

E evidente, portanto, que ela merece receber o titulo declaratôrio de
utilidade publica.

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

1.201/2000 corn a Emenda n° 1, apresentarL pe! Comissão de Constituicao
e Justiça.

Sala das Comissöes, 14 de novernbro de 2000.
lvo José, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.206/2000

Cornissäo do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatôrio

De autoriado Députado Sebastiäo Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°
1.206/2000 visa declarr de utilidade publica a Assocção Conexão Vida -
ASCOVI -, corn sede no Municipio de Arcos.

ApOsexarne preliminar feito pela Cornissão deConstituição e Justiça, que
não encontrou ôbice a tramitaçao da matéria, cabe a esta Comissão, em
cráter conclusivo, apreciá-la, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102,
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XIV, ambos do Regimento Interno.

Fundarnentação
A entidade referida e sociedade civil sern fins lucrativos e tern corno

finalidade a recuperacão de alcoólatras e toxicOmanos, dependentes de
substâncias quimicas, naturais ou sintéticas.

Além disso, visa ao bern cornurn e a dignidade humana, respeitando a
liberdade de consciência, no âmbito de suas atividades, de forrna a facilitar a
reintegração de seus associados na sociedade e no mercado de trabalho.

Verifica-se, portanto, a relevãncia dos serviços desenvolvidos pela
ASCOVI, o que justifica a declaraçào de sua utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n°

1.206/2000, na forrna apresentada.
Sala das ComissOes, 14 de novernbro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARATURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.212/2000

Cornissão de Transporte, Cornunicação e Obras PUblicas
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n° 1.212/2000
objetiva declarar de utilidade pUblica a Fundação Santa Cruz de
Jequitinhonha, corn sede nesse municipio.

Após exarne preliminar realizado pela Comissão de Constituiçao e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposicao
e apresentaou-lhe a Ernenda n° 1, cabe a esta Cornissão, em caréter
conclusivo, dar prosseguimento a trarnitaçao da rnatéria, de acordo corn o art.
103, I, "a", c/co art. 102, XII, ambos do Regirnento Interno.

Fundamentação
Trata-se a referida Fundaçao de entidade civil sern fins lucrativos cuja

finalidade prirnordial esté ligada as atividades de radiodifusão, assistenctais,
beneficentes e filantrôpicas. Colabora corn a formaçao civica, rnoral, cultural
e religiosa da comunidade onde atua.

Diante disso, entendemos de grande relevéncia social o trabaiho
desenvolvido, o que a torna merecedora do titulo declaratório de utilidade
pü bI ica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Let n°

1.212/2000, corn a Ernenda n° 1, da Cornissão de Constituiçao e Justica.
Sala das ComissOes, 16 de novembro de 2000.
Arlen Santiago, relator.

PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.011/2000
Cornissão de Constituiçao e Justiça
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RelatOrio

0 projeto de Iei em análise, de autoria do Deputado Paulo Piau, autoriza o
Poder Executivo a conceder isençäo do recolhimento do Imposto sobre
Operacoes Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Rodoviãrio Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - incidente sobre a abate e a industrializacão de came
de animals no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/5/2000, vem a matéria
preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto a seus
aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Eu ndamentaçao
A proposicao em apreço tern como objetivo, segundo consta na sua

fundamentaçáo, estabelecer urna politica de estimulo para o abate e a
industrializacão de gados bovino, bufatino, caprino, ovino e suino, evitando a
transferência dos animais para outras unidades federadas, o que, em Ultirna
análise, configura prejuizos para a Estado.

Segundo os termos do projeto, a Poder Executivo fica autorizado a
conceder, na forma, no prazo e nas condiçoes previstos em regulamento, a
isencão do ICMS para as estabelecimentos que promovam o abate do gado,
a saIda de came e de outras produtos comestiveis resultantes desse abate,
ainda que estejam resfriados, congelados, maturados, salgados ou secos.

0 ICMS e um tributo instituido pelo Estado nos termos do que dispOe o art.
155, II, da Constituiçãa da Repübflca e, pode vir a ser alterado
particularmente no que diz respeito a aliquota incidente sobre a operação
relativa a circulacäa de mercadorias e sobre prestaçao de serviças de
transportes interestadual e intermunicipal e de comunicaçaa, por decsão
desta Casa Legislativa.

As propastas de natureza tributària, a propôsito, inserem-se entre as que
devem ser apreciadas pela Assembléia Legislativa, nas termos do disposto
no art. 61, III, da Constituicão mineira.

Esta Comissão se exime de se manifestar acerca da adequação do projeto
aos termos da Lei Complementar n° lol, no que diz respeito a estirnativa do
impacto arcamentaria, par entender que essa questao esté mais relacionada
corn o mérito da prapasta, devéndo ser avaliada no momenta apropriado,
pela comissão competeñte.

Quanto a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, a
ele não vislumbramos óbice, uma vez que as proposicOes de natureza
tributâria, como ocorre no caso em tela, naa se encontram entre as de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispöe o art. 66 da
Constituiçãa mineira.
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Não ha razão para nãa se incluir no beneficio propasta a setor avicola,

cuja producaa é de impartancia para a economia mineira.
Corn vistas a darmos urn tratamento igualitaria aos estabelecimentos que

abatem ayes, apresentamas, ao final, a Substitutivo n° 1.
Conclusão

Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.01 1/2000 na forma do Substitutiva n°

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza a Poder Executiva a reduzir a carga tributária incidente sobe a

abate e a industrialização de came de animais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Eica a Poder Executiva autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçOes previstas em regulamenta, a reduzir, ate a alIquata zero, a carga
tributária do ICMS incidente sabre a abate de a yes, e de gados bavino,
bufalino, caprino, avino e sulfa, incluindo a comércia varejista, observado a
disposto no § 4° do art. 75 do Regulamento do ICMS - RICMS - aprovado
pela Decreta n° 38.104, de 28 de junho de 1996, nas seguintes operaçôes:

- saida de came e de autras comestiveis resultantes do abate de animais,
em estado natural, ainda que resfriados, congelados, maturados, salgadas e
secas;

II - saida de praduta industrializada cuja matéria-prirna seja resultante do
abate de animals, desde que seja destinado a alimentacäo.

Art. 2° - 0 Pader Executiva regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias a cantar da data de sua publicacão.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, produzindo
efeitos no primeira dia do exercicio financeiro imediatamente subsequente ao
de sua publicaçaa.

Art. 40 - Revogam-se as dispasiçOes em contrária.
Sala das Comissôes, 9 de navembro de 2000.
Antonio Julia, Presidente- Agostinha Silveira, relator - AntOnio Genaro -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.137/2000

Comissão de Saüde
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leãa, a prajeto de lei em epigrafe
inStitui o Programa de Acompanhamento, Aconseihamenta Genética
Preventivo e Assisténcia Médica Integral as Pessaas Portadoras de Traco
Falciforme e de Anemia Falciforme e dé outras pravidéncias.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da prapasicão e
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apresentou-lhe o Substitutivo n° 1. Cabe, agora, a esta Comissão emitir
parecer sobre o projeto, em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o
art. 102, XXI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto em análise cria o Programa de Acompanhamento,

Aconseiharnento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral as
Pessoas Portadoras de Traco Falciforme e de Anemia Falciforme, corn o
objetivo de controlar a sindrome. Para tanto, deterrnina que o Programa
deverá assegurar o exame diagnostico de hemoglobinopatias, na rede
hospitalar e ambulatorial estadual pUblica e privada conveniada, como parte
do procedimento técnico de atendimento e assistência ao recém-nascido.
Também e prevista a vacinaçao completa aos portadores da sindrorne e
outras medidas que atendam ao carãter preventivo da doenca. 0 projeto
prevê a realizaçao de açOes educativas e a criação de urn sistema de
informacoes, que se justifica por tratar-se de doença bastante comum no
Brasil - estima-se que 3 de cada 100 brasileiros sejam portadoras do traço de
anemia falciforme - e, paradoxalmente, pouco conhecida pela populaçao. As
pessoas que apresentam risco de gerar fllhos corn hemoglobinopatias graves
tern o direito a informação sobre todas as implicaçoes da doenca, bern corno
ao diagnostico precoce e a prevençao de complicaçoes graves.

A anemia falciforme, causada por anorrnalidade dos glObulos vermelhos do
sangue, é o poliniorfismo genetico mais frequente em nossa populaçao. Sem
dUvida, é a doença hereditãria monogenica mais comum do Brasil, em virtude
da miscigenação das raças, visto que sua maior incidência é em povos da
raça negra e povos provenientes do Mediterrãneo. Por se tratar de doenca
que afeta milhares de brasileiros, as pessoas portadoras do traço falciforme
precisam ser bern informadas para a tomada consciente de decisöes a
respeito da procriação.

A anemia falciforme apresenta vãrias rnanifestacoes clinicas de maior ou
menor gravidade, tais corno: episOdios vaso-oclusivos dolorosos, infecçoes e
febre, incapacidade para concentrar urina, acidente vascular cerebral, atraso
na maturaçao fisica, ictericia, problemas nos ossos e articulaçOes, seqUestro
esplenico, que envolve risco de vida imediato: grande quantidade de sangue
e retida no baco, que se torna bastante aumentado. 0 nIvel de hemoglobina
cai drasticarnente, e, em caso de o paciente ser criança, esta pode entrar em
estadode choque e ate morrer.

Atualmente, dóença constitui preocupação para o .Ministério da SaOde,
que criou, em 1996, o Pograma de Anemia Falciforme, valorizando o
atendimento especializado a portadores da doença.

Corn a obrigatoriedade de aplicacao de testes espera-se encontrar urn
caso da doénça em cada quinhentos nascimentos. Em recente estudo,
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estimou-se que, no Brasil, 80% das pessoas acometidas pela doença
morrem antes de completar trinta anos de idade e que 85% das mortes por
anemia falciforme não são registrados como tal. Estima-se o nascirnento de
700 a 1000 novos casos anuais da doença no Pals.

A dificuldade de adesão ao tratamento está relacionada a falta de
conhecimentos sobre a doença. Portanto, a divulgaçao de informaçoes sobre
os tratamentos possiveis e sobre a propria doença são primordiais, o que
confere todo o mérito ao projeto de lei em análise.

A Comissão de Constituiçao e Justiça, que analisou preliminarrnente 0
projeto, entendeu que o objetivo pretendido ja e previsto não so pelos arts. 23
e 196 da Constituiçao Federal, como também pela Lei Federal n° 8.080, de
1990, e pela Lei n° 13.317, que contém o Codigo de SaUde. Tarnbém a
Agencia Naciorial de Vigilancia Sanitária - ANVISA - concede tratamento
especial a smndrome, disponibilizando, no seu "site" na Internet, urn manual
para o.paciente portador da doença.

Assim, concluiu a referida Cornissão que as açOes preventivas e
assistenciais da doenca falciforme ja constituem uma obrigacao do Estado.
Para corrigir as distorçOes, houve por bern apresentar o Substitutivo n° 1, que
preservou o conteUdo do projeto, aperfeiçoando sua qualidade técnica.

E meritOrio o projeto na forma do substitutivo apresentado, que,
transformado em norma juridica, constituirâ importante instrumento na
detecçao e combate da sindrome.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.137/2000 no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Pastor George.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 745/99
Cornissão de SaUde

RelatOrio
De autoria do Deputado Hely TarqUinio, o Projeto de Lei n° 745/99 dispOe

sobre a estruturacao, a organização e o funcionarnento de hospitais regionais
nas cidades-polo.

Aprovado no 10 turno, corn a Emenda n° 2, apresentada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentaria, vem o projeto a esta Comissão a fim
de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 10 , c/c o art.
102, XI, "a", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundarnentação

0 projeto de lei em comento tern por objetivo determinar que o Estado
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promova a estruturação e a organizacão de hospitals pUblicos situados
nas cidades-pôlo de cada região do Estado e garanta seu funcionamento
para atençào secundária e terciária.

0 vencido no 10 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, compreende a
Emenda n° 2, apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. 0 projeto guarda seu mérito ao propor a organizacão de urn
sistema de referenda hospitalar, de caráter regional, que possa redirecionar
a grande demanda de assisténdia a saUde que frequentemente se concentra
nas grandes cidades.

As modificaçOes efetuadas no texto original são procedentes, pois nao
existe ainda urn conceito formal de cidade-pOlo na area da saüde. Nesse
sentido, as alteraçOes feitas garantem a aplicabilidade do projeto, eliminando
as düvidas que porventura pudessem ocorrer quanto a regionalizacão e ao
aproveitamento da rede hospitalarjã instalada.

Não ha, portanto, necessidade de outros reparos ao projeto por parte desta
Comissão.

Conclusão -
Diante do exposto, somos pela aprovacão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°

745/99 na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Pastor George.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJ ETO DE LEI N° 745/99

DispOe sobre a estruturacão, a organizacão e o funcionamento de hospitals
regionais nas cidades-pólo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado promoverá a estruturação e a organizacão de urn sistema

de referência hospitalar, de carãter regional, visando a garantir a atenção
secundária e terciária a população da area de abrangência, na forma definida
em regulamento.

Paragrafo ünico - Para a implementação das medidas previstas no "caput"
deste artigo, o Estado poderá utilizar a estrutura existente ou celebrar
convénios ou contratos administrativos corn instituiçöes privadas.

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicacão desta lel correrão por conta
de:

I - recursos consignados no orçarnento;
II - recursos transféridos por meio de convénios firmados corn ôrgãos

federals;
Ill - doaçOes ou legados;
IV - outras fontes.
Art. 3°- 0 Podér Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
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contados da data de sua publicaçao.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 789/2000
Cornissao de Saüde

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epigrafe

dispOe sobre a criacão do Programa Estadual de SaUde do Professor da
Rede Estadual de Ensino.

A proposição foi aprovada em 10 turno, corn as Emendas n°s 1 -e 2,
apresentadas pela Cornissão de Constituição e Justiça, e 3 e 4, apresentadas
pela Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária.

Retorna agora o projeto a esta Comissão a firn de receber parecer para o
2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/co art. 102, XI, a".

Em anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

O projeto de lei em análise pretende criar o Programa Estadual de SaUde
do Professor da Rede Estadual de Ensino.

0 escopo do projeto e prevenir problemas de disfonia em professores da
rede estadual de ensino, o que, sem dUvida, resultaré em uma melhor
qualidade de vida e rendimento profissional, beneficiando também Os alunos.

A matéria sobre a qual nos cabe emitir parecer compreende o projeto
original corn as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituiçao e Justiça, e as Emendas n°s 3 e 4, apresentadas pela Comissão
de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária.

Analisando as alteracoes, temos que a Emenda n° 1 acrescentou ao art. 40
a garantia de acesso do professor corn disfonia tambérn aos cursos, e não so
aos tratamentos fonoaudiolOgico e medico. A Emenda n° 2 acrescenta artigo
ao projeto, garantindo ao professor afastado por problerna de disfonia a
manutençao dos direitos e das vantagens inerentes ao cargo. A Emenda n° 3
deu nova redacão ao art. 10, dotando-o de meihor técnica legislativa, e,
finalmente, a Emenda n° 4 suprime o art. 50, tendo em vista jã existir dotaçao
orcarnentaria para o tipo de acão proposta no projeto.

Dessa forma, não vislumbramos a necessidade de reparo ao projeto por
parte desta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçào, em 2° turno, do Projeto de Lei n°

789/2000 na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissôes, 14 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Pastor George.

Redacao do Vencido no 10 Turno
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PROJETO DE LEI N° 789/2000

Dispöe sabre a criação do Programa Estadual de SaUde Vocal do
Professor da Rede Estadual de Ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar 0 Programa

Estadual de Saüde Vocal, do Professor da Rede Estadual de Ensino visando
a prevencão das disfonias em professores da rede estaduat de ensino.

Art. 2° - 0 programa de que trata o art. 1° inclui a assisténcia preventiva,
através da rede pOblica de saUde, corn a realizacao de um curso teôrico-
pratico anual, orientando os professores sobre a impostaçao vocal.

Art. 30 - Cabe as Secretarias de Estado da Saüde e da Educacão formular
diretrizes para a execução do programa criado por esta lei, sendo a
coordenação dele da competéncia de urn fonoaudiologo.

Art. 40 - Esta lei, apesar de seu caréter fundamentalmente preventivo,
garante ao professor corn disfonia acesso aos cursos e a tratamentos
fonoaudiolOgico e medico.

Art. 5° - Em caso de afastamento do professor portador de disfonia, ser-Ihe-
a assegurada a manutenção dos direitos e das vantagens inerentes ao cargo.

Art. 6° - Esta lei seré regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
trinta dias contados da data de sua publicaçâo.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 8° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 14/11/2000, as seguintes comunicaçôes:
Do Deputado Alencar da Silveira JUnior, notificando o falecirnento do Sr.

Doraci Dias Russo, ocorrido em 12/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Do Deputado José Braga, notificando o falecimento do Sr. Manoel
Gonçalvesda Silva, ocorrido em 11/11/2000, em Brasilia de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dirnas Rodrigues, notificando o falecirnento do Sr. Geraldo
Resende, ocorrido em 12/11/2000, em Oliveira. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento da Sra. Maria
Amparo dos Reis, ocorrido em 6/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

DO Deiitado Wanderley Avila, notificando a falecimento do Sr. Celso Alves
de.Melo, ocorrido em 7/11/2000, em Rio Vermelho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento do Sr. Reinaldo
RodriguiO dos Santos, ocorrido em 13/11/2000, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.) 	 .
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Do Deputado Alberta Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra.

Edith Paganelli Carneiro Rodrigues, ocorrido em 9/11/2000, em Lambari. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sãvio Souza Cruz, notificando o falecirnento do Sr. René
Barbosa Canabrava, ocorrido em 10/11/2000, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-
se.)

MANIFESTAçOES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b' a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestaçOes:
de congratulacoes corn a Associaçao Médica de Minas Gerais, o Sindicato

dos medicos de Minas Gerais e a Conselho Regional de Medicina pela
passagem do Dia do Medico (Requerimento n° 1.691/2000, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulacoes corn a BELOTUR pelo recebimento do prémio de
Excelência Empresarial concedido pelo jornal "Mercado Comum"
(Requerimento n° 1.703/2000, da Comissão de Turismo);

de congratulacoes corn a Sra. Liliane Carneiro Costa Hermeto pela
conquista do Prêrnio Mulher de Marketing Minas Gerais (Requerimento n°
1.704/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulacOes corn Paulo Cabral de AraUjo, Presidente dos Diários
Associados e do jornal "Estado de Minas", por sua eleiçao para o cargo de
Diretor da Sociedade lnteramericana de Imprensa (Requerimento n°
1.705/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar corn a familia do Sr. Cândido AntOnio Vaz pelo falecimento deste
ocorrido no dia 14/10/2000 (Requerirnento n° 1.707/2000, do Deputado Paulo
Piau);

de pesar corn a farnIlia do Sr. Luciano Franca da Silveira par seu
falecirnento, ocorrido no dia 27/9/2000 (Requerimento n° 1.714/2000, do
Deputado Ronaldo Canabrava);

de congratulacOes corn a Cooperativa de Trabalho dos lntelectuais
lnventores do Brasil - COOPIIB - pelo apoio que vern dispensando aos
Inventores brasileiros (Requerimento n° 1.715/2000, do Deputado Antonio
Carlos Andrada).
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BELO HORIZONTE, SABADO, 18 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 17/11/2000
Presidéncia do Deputado Fäbio Avelar

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum.
Comparecimento

- Comparecem Os Deputados:
Arlen Santiago - Fãbio Avelar - Irani Barbosa - João Paulo.

Falta de Quorum'
o Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento näo registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum', e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 20, as 20 horas.

AlA DA 194 REUNIAO ORDINARIA, EM 16/11/2000
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Miguel Martini

Sumário: Comparecimerito - Abertura - P Parte: P Ease (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Oficios, telegramas e cartöes - 2a Ease (Grande
Expediente): Apresentaço de Proposiçoes: Req uerimentos n°s 1.745 a
1.747/2000 - Requerimentos dos Deputados Dalrno Ribeiro Silva e Luiz
Tadeu Leite e outros - Comunicaçöes: Cornunicaçoes das Comissöes do
Trabalho e de SaUde - ComunicaçOes Não Recebidas: Comunicaçoes do
Deputado Bilac Pinto (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair
Nogueira, João Leite, Miguel Martini e Carlos Pimenta - 2 Parte (Ordem do
Dia): 1a Ease: Abertura de Inscricoes - Leitura de Comunicaçoes - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz
Tadeu Leite e outros; deferimento - Questão de ordem - Encerrarnento.

Corn pa recim en to
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Adelino deCarvalhO - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho -

Antonio Julio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandäo - Eduardo
Hermeto - Fábio Avelar - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - João
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Eernarido Faria - Marcelo Gonçalves - Marco Regis - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rémolo Aloise -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado DoutorViana) - As l4hl5min, a lista de
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comparecimento registra a existência de -nUrnero regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos Os fl05505 trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder a leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
ia Ease (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que e aprovada sern restriçOes.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 1aSecretaria "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Dos Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Marcos Pereira

Cardoso, Consul Honorário do Paraguai, e Victor Motta, Coordenador-Geral
do Sistema FIEMG, agradecendo convite para a reunião especial em
homenagem a D. João de Rezende Costa.

Do Sr. Sergio Oliveira, Presidente da Assembléia Legislativa do Acre,
solicitando Ihe seja enviada a legislacao estadual referente ao rneio
ambiente.

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretãrio de Transportes e Obras
PUblicas, encaminhando cópia de termo aditivo ao Convênio n° 21/00, que
tern por objetivo a irnplantaçao da area industrial do Municipio de Careacu. (-
A Comissâo de Fiscalizacao Financeira, para Os fins do art. 74 da
Constituiçao Estadual, c/co art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Augusto Trôpia Reis, Secretário da Eazenda, prestando
informaçOes solicitadas por meio do Requerimento n° 1.536/2000, da
Comissão Especial do Micro Geraes.

Do Sr. Marcelo-Resende de Souza, Superintendente-Geral Fundiãrio do
Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER-MG -, encaminhando relaçao de
processos relativos a terras devolutas a serem legitimadas. (- A Cornissão de
Politica Agropecuaria.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negôcios da CEE,
comunicando liberacao de recursos financeiros destinados ao Estado,
referentes as parcelas dos contratos relacionados, assinados corn esse
orgäo, corn recursos do orçamento geral da União para 1997 e 1998. (- A
Comissão de Eiscalizaçao Einanceira.)

Do Sr. José Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR,
agradecendo o convite para a reunião em homenagem ao IPSEMG pelos
seus 88 anos de criaçao.

Do Sr. Gilberto Pereira Xavier, Coordenador-Geral de Administracao e
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Finanças substituto do Conseiho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnologico - CNPq -, em atendimento a solicitação expressa no OfIcio n°
1925/2000/DLE, encamnhando copia de oficio desse órgào, datado de
27/10/99, em que consta sintese do parecer emitido por seu Comité
Consultivo, autorizando a importação de bens para a FUNED. (- A CPI da
SaUde.)

Do Sr. Ubaldo Severino Franco, Presidente do Sindicato Rural de Santa
VitOria, cientificando este Poder dos prejuizos que o Municipio de Santa
VitOria vem sofrendo corn a invasão de sem-terras e manifestando
preocupacão diante das ameacas de novas invasöes e de sequestro de
maquinários, em vista do que solicita que este Poder permaneça alerta a firn
de se evitarem episódios corn conseqUéncias desastrosas. (- A Comissão de
Politica Agropecuaria.)

Do Sr. Roberto Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil SA., agradecendo
manifestação de congratulacoes, proposta pelo Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, por meio do Requerirnento n° 1.591/2000.

TELEGRAMAS
Do Sr. Bonifãcio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo o convite

para o debate pUblico sobre dependência quirnica e curriculos escolares. (- A
Cornissão de Educacao.)

Do Sr. Homero Santos, Ministro do Tribunal de Contas da União,
agradecendo o convite para a reunião especial em comernoração dos 90
anos de D. João de Rezende Costa.

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, agradecendo o
convite para a reunião especial em comernoração dos 88 anos de criação do
IPSEMG.

Do Sr. J. P. Couto, Chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura e do
Abastecimento, comunicando, em atencao ao Requerimento n° 1.614/2000,
do Deputado Dimas Rodrigues (análise técnica do alho importado), que o
assunto fol submetido ao exame da Secretaria de Defesa Agropecuária
desse Ministério.

CARTOES
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretãrio do Planejamento, agradecendo o

convite para a reunião especial em homenagem ao IPSEMG.
Do Vereador Cesar Masci, Presidente da Cämara Municipal de Belo

HorizOnte, agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem a
CDL-BH

Do Sr. Flávio Ferreira de Lara Resende, Diretor Presidente da CEASA-MG,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem a Delegacia
Especializada de Crimes contra a Mulher.

Da Profa. Ises Maria Gomes Cintra, Diretora da 16a SRE, agradecendo o

715
convite para o forum técnico sobre o tema "Seguridade Social do Servidor
Püblico Estadual".

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas Mesa as seguintes proposicOes:
REQ U E RIME NTOS

N° 1.745/2000, da Comissão de Saüde, solicitando seja formulado apelo ao
Ministro da Saüde corn vistas a inclusão de recursos para conclusãodas
obras do Hospital Regional de JanaUba no orçamento da União.

N° 1.746/2000, da Comissão de Saüde, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulacOes corn todos Os dentistas pela passagem do
Dia do Dentista. (- Distribuidos a Comissão de Saüde.)

N° 1.747/2000, da Deputada Maria Olivia, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçöes corn o Sr. Josemar Gimenez por ter tornado
posse como Diretor de Redação do "Estado de Minas". (- A Comissão de
Transportes.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Luiz Tadeu Leite e outros.

ComunicacOes
-. São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçOes das ComissOes do

Trabaiho e de Saüde.
ComunicaçOes Não Recebidas

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do
Regirnento I nterno, as seguintes comunicaçöes:

COMUNICAOES
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Edith Paganelli Carneiro Rodrigues, ocorrido em 8/10/2000, em Lambari. (-
ldêntica proposicao foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alberto
Pinto Coelho.)

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência a Casa do falecimento do Sr. José
Rochman, ocorrido em 8/10/2000, em Belo Horizonte. (- ldêntica proposição
foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria Olivia.)

Oradores inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna para fazer grave
denOncia corn relação as invasães que vêrn ocorrendo no Municipio de
Betim. Trago aqui reportagern do semanário local, que mostra que rnais de
20 areas püblicas foram invadidas. Esté comprovado que essas areas
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pertencem ao municiplo.

Ficamos a analisar e deduzimos que, segundo as informaçOes que foram
cOlhidas par lideranças, pelos veiculos de comunicação de Betim, ha o dedo
da administraçao petista, uma administração que foi derrotada nas urnas em
outubro prôximo passado, tentando desestabilizar o Prefeito eleito, Sr.
Carlaile Pedrosa.

o futuro Prefeito prometeu, sim, a construção de 10 mu moradias, porque,
na verdade, durante a perlodo em que o PT esteve a frente do Municipio de
Betirn, não houve nenhuma politica de investimento, de incentwo a urn
programa habitacional. No p'assado, debatiam e criticavam, dizendo que não
existia urn projeto habitàcional. No entanto, durante os oito anos em que
estiveram a frente do MunicIpio de Betim, nao conseguiram implementar urn
programa habitacional.

E verdade: Carlaile Pedrosa fez esse compromisso, mas não o fez somente
no palanque. Foi também ao cartOrio de titulos e documentos e não sO
assumiu a compromisso Oom a povo mais carente daquele municipio de que
ira construir as 10 mu unidades habitacionais, como também prometeu
implementar vãrios programas e projetos na area social, que deixa muito a
desejar em nosso municIpio.

Chamamos a atençao da populacao de Betim e do atual Prefeito, Jesus
Lima, porque a ele compete a iniciativa de, junto aos Poderes constituIdos,
tomar as providéncias necessárias para realmente inibir essas invasOes que
vêm ocorrendo irresponsavelmente no Municipio de Betim. 0 que não
queremos é que o Préfeito Jesus Lima tome as providencias que tomou no
episodio que levou as noticiãrios, nacional e internacional, a cidade de Betim.
Naquele momento, no episôdio do Bandeira Vermeiha, duas pessoas
morreram por total falta de habilidade, par total falta de tato e par total falta de
diãlogo, a que transformou a local nurn verdadeiro carnpo de bataiha.

Por isso, queremos chamar a atenção e cobrar do Prefeito atual e das
autoridades competentes, porque não podemos permitir que esse
crescimento desordenado possa vir justamente quando a PT assume a
condicão de derrotado no Municipio de Betim.

o Députado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputada Ivair Nogueira.
Estou acompanhando a manifestaçao de V. Exa. da tribuna da Assembléia
Legislativa, preocupado corn essa denUncia gravissima que traz.

o que me impressiona é que, justamente nesse momento em que a PT foi
derrotado em Betim, não existe a mesma ação. E lamentável a presença de
tropas da Policia Militar, a mesma que ocorreu na Vila Bandeira Vermeiha,
onde aconteceu uma intervencao desastrada, que ceifou a vida de dois
cidadãosd Minas Gerais.

Más a que mais me chámoti a atençao nessa denüncia que V. Exa. traz é
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outra ponta: são invasOes em locais já determinados, escolhidos; são
areas pUblicas que trarão urn grande problema, no futuro, para a Prefeito
Carlaile, que Ira assumir a Prefeitura de Betim.

E lamentavel a que está acontecendo em Betim. Recentemente, tive
oportunidade de dizer, Deputado Ivair Nogueira, que é aquela história do
farisaismo: par fora, temos tada uma aparéncia, mas a realidade e essa.
Coma esses movimentos conhecem especificamente aquelas areas que
pertencem a Prefeitura de Betim e a orientação para invadi-las? E, o mais
grave, para encerrar a meu aparte, e a fato de se iludirem pessoas que não
tern nenhum esclarecimento, que aguardam a sua habitaçao, urn melhor
mornento em suas vidas. Elas estão sendo iludidas e colocadas em terrenos
que pertencem ao povo de Betim. Essas pessoas pobres e simpies de Betim
estão senda iludidas na sua boa-fe. E lamentével a denUncia que V. Exa.
traz, nesta tarde, ao Plenaria da Assembléia Legislativa. Espero que as
autoridades encontrem uma respasta imeduata para essa situação que Betim
está vivendo. Obrigado pela oportunidade.

0 Deputado Ivair Nagueira - Agradeça ao Deputado João Leite pelo aparte.
Faço essa denUncia, Srs. Deputados, corn muita propriedade e

tranquulidade, porque, durante a periodo em que fui Prefeito de Betim, entre
as anos de 1988 e 1992, a PT e que insuflava e comandava as invasöes e Os
movimentos. Naquela épaca, a prOpria P2 se infiltrava dentro dos
movimentos de invasão, constatando que tuda partia do PT, tendo em vista
que, quanta pior fosse a situacaa, meihor seria para a partido angariar a
simpatia popular. Naquela época, ocorreram várias invasOes, e trabalhamos
dentro do diálogo. Quando se tratava de terreno particular, chamavamos
seus proprietarios e, quando se tratava de terreno pUblico, cam a participação
das Policias Civil e Miiitar, orientavamos as pessoas para que nãa fizessem
daquelas invasöes uma ocupacaa que iria trazer conseqUencias gravissimas.
Temos noticias de que, coma é de praxe, a PT quer tomar canta de vãrias
areas dentro do municIpia, para all formar sua base palitica, seu reduto
eleitaral, para-que, em futuras eleiçoes, possa ter representantes brigando
par uma condiçao que realmente dê urn retorna aa partido, par intermédia
das urnas.

Quero dizer que ha uma preocupaçao muito grande do Prefeito eleito em
construir as casas e cumprir seu piano de governo, mas h, também, uma
orlentaçao dele para que se comunique a essas pessoas que estão invadindo
que, amanhä, mesmo se forem contempiadas cam alguma moradia, irão para
o final da fila.

Esse Jamal mostra e também tiramos fatos em que constatamos a
presenca do representante de nome Costa, que coordenou a habitaçao do
Municipio de Betirn par muito tempo. Ele estava presente, coma bern mostra



0

a fotografia, no movimento de invasão em 1 das 20 areas que ja forarn
invadidas.

Esse processo não pãra. Ainda hoje, vindo de Betim para a Assemblela,
tive oportunidade de constatar, nurn terreno junto a BR-381, proxirno a região
do PTB, nurna area reservada para a construção de indüstrias, o inicio de
uma nova invasäo.

Betirn e uma cidade em que ha uma grande arrecadaçao e precisa ter
arnadurecimento politico, inclusive daqueles que perderarn as eleiçoes, que
deverão estar Ia combatendo o Prefeito eleito naquilo que julgarern que não
tenha acertado.

Por isso, entendo que dévam esperar a posse do novo Prefeito e dar urn
prazo para que cumpra seu piano de Governo. Não se constroem 10 mu
casas nos primeiros trés meses de Governo.

Agora, estamos vendo urn Prefeito que se preocupa mais corn sua imagern
pessoal que corn os problemas do rnunicipio de Betim, basta ver a iluminacao
da BR-381, que será inaugurada durante o ano. Sabemos o quanto é
necessária aos motoristas que all trafegarn durante a noite, pois tern enorme
dificuldade de transitar no trecho Betim-Belo Horizonte. E local de grande
perigo, sern sinalizaçao, e a CEMIG resolveu liberar os recursos para que
aquela obra fosse concretizada. A CEMIG entrou corn Os recursos que Ihe
cabia e convidou a Prefeitura de Betim a dar sua contrapartida, o que e Obvio
e necessãrio dentro do que exige a lei federal para a participacao de urn
municlpio. Tambérn convidou o Centro das lndUstrias da Cidade Industrial,

"que engloba as indUstrias localizadas no Municlpio de Betim, fazendo grande
parceria.

0 que vemos nos "outdoors" espaihados pela BR-381 e que a Prefeitura de
Betim, através do Prefeito Jesus Lima, assumlu a autoria da iiuminaçao da
BR-381. Em cada poste naquela estrada vemos urna propaganda da
Prefeitura, o que charno de desperdicio do dinheiro püblico. E urna tentativa
de passar a populaçao a imagem de que a Prefeitura teria feito aquela
ilumináçao. 	 -

Par isso; quero' deixar clara a preocupação de todas as tideranças: hoje
lutamos corn grandes dificuldades para combater a violéncia, que não é sO de
Betim, mas e urn problema nacional. Contudo, estamos nurna condiçao
especial,corn umcrescimento da ordem de 8% ao ano, ou seja, numa cidade
com 300.000 habitantes, temos 24.000 novos habitantes a cada ano.
Estamos lutando para meihorar a segurança e a contingente da Policia Militar
e Poilcia Civil, colocando urn batalhão de Policia em Betim, que não se
preocupesO corn as invasöes promovidas, ao que tudo indica, pelo PT, corn
o apoio'da Prefeitura de Betim, tirando a condiçao do policial de cuidar da
segurança, paraficar tornando providéncias junto aos invasores.
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Estou solicitando audiência corn o Governador Itarnar Franco, para levar

as preocupacöes daquele povo corn relação as invasöes. Quero mostrar as
preocupacöes das lideranças e do povo de Betirn corn a falta de segurança,
para que possamos buscar nova realidade, novos tempos, e tenharnos
condiçOes de näo continuar vivendo esse rnornento angustiante.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Gostaria de esclarecer, sobre a
discurso do colega lvair Nogueira, a verdade dos fatos. Estou acornpanhando
o Prefeito Jesus Lirna he urn born ternpo, principalrnente nesses Ultimos
entendirnentos corn a CEMIG.

E born que se diga que a decisão de fazer a obra foi do Prefeito Jesus. A
principal negociação foi da FIEMG, o que provocou e charnou a CEMIG para
sentar a mesa e discutir. A Prefeitura está entrando corn 2/3 da obra. Urn
terço já era dela; a outro estã sendo antecipaçao de receita de ICMS. E a
grande papel da FIEMG foi viabilizar essa antecipaçaa. E a CEMIG entra corn
1/3.

Quero entender issa, rnaternaticarnente, fora de qualquer questaa
ideolOgica, porque respeito rnuito o colega Deputado Ivair Nagueira - ternos
tido e vamos continuar tendo parcerias importantes na luta em favor de
direitos humanos. Par lOgica rnatemãtica, quem paga 2/3 da obra a está
paganda. Corno e urna rodovia federal, toda a obra deveria ser assumida
pelos Governos Federal e Estadual.

Tenho certeza de que a nabre calega tern Prefeitos, amigos e
correligionarios do PMDB que governarn cidades cortadas por rodovias
federais ou estaduais. Tenho convicção de que nunca fariam urna obra
dessa. Quero deixar bern claro a rnérito do Prefeito. Betirn vive, haje, uma
situaçao dificil, como todo a resto do Pals, mas tern a maior obra pUblica feita
por urn municiplo corn recursos prOprios no Brasil - estou dizendo que é a
rnaior e que nào está entre as maiores, porque poderiarn dizer que estou
tentando salvar algurna coisa -, a canalização do Riacho das Areias, que
custou rnais de R$50.000.000,00. Ha algum rnunicipio governado pelo PMDB
ou algum amigo au correligionaria que assurniria urna obra desse porte?
Evidente que não.

Quanta a questâo dos terrenas de Betirn, é born que esclareçarnos a
seguinte: durante a carnpanha, a candidato que o Deputada ivair Nogueira
apoiau prarneteu lOmil casas. Isso está pravacanda urn éxada absurdo. E
born que se diga tarnbén-i que a rnavimento de ocupação em Betim näa tern
ninguern a sua frente. Durante a campanha, forarn distribuidas, de casa em
casa, pelo candidato Prefeito, apalado pelo rneu calega Ivair Nogueira e par
aquele Deputado Federal cujo passada é rnuito confuo e complicada - a
propria Deputado Ivair Nogueira, assirn carno eu, já fez enOncias nesta
Assemblela -, fitas que .tentavam caluniar 0 Prefeito Jesus, dizendo que ele



rfA'
720

era contra a moradia. Apareciam nas fitas cenas da Bandeira Vermelha,
querendo envolver a Prefeito corn a crime. Quero deixar bern claro que a
Prefeitura jã solicitou da justica a reintegracao de todas as areas queforam
ocupadas. Esse pedido já foi feito. A Defesa Civil já cadastrou todos.

Fomos derrotados em Betim. Reconheço a derrota. Mas nao podemos
permitir que a verdade e a justica sejam derrotadas, porque a derrota e
momentànea. E, a partir dela, podemos construir a vitória. Mas a derrota da
justica e da verdade pode ser a derrota da democracia, dos valores humanos
maiores que carregamos. Par isso faco este esciarecimento.

Estava no fOrum agora. Encontrava-me na cantina lanchando. Quando ouvi
o depoimento, sabia que, corn todo respeito e consideracao, a verdade tinha
de ser restabelecida. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada

Maria Olivia, püblico presente, telespectador da TV Assembléia, ocupo a
tribuna nesta tarde para dizer da responsabilidade que temos e que
assumimos depois de participarmos da disputa em Belo Horizonte,
representando nosso partido, a PSDB. Temos essa responsabilidade porque,
depois dessa disputa, apesar de termos perdido, obtivemos quase 600 mil
votos de oposiçao a atual administração de Belo Horizonte. Esses votos
apoiaram as nossas propostas e vierarn contra a maneira corno Belo
Horizonte vern sendo adrninistrada. Podemos ver claramente que recebemos
essa votaçao especialmente junta a populacão mais carente de Belo
Horizonte. Essa' votácão obtida ha periferia ños deu a oportunidade de
aprofundar a nosso conhecimento em relacao a esta cidade. Pudemos
conhecer mais Belo Horizonte. E e clara que isso nos interessa, e interessa
tarnbém aqueles que nos apoiaram a atual situaçao de Bela Horizonte. Urn
dos problemas que aparece hoje, nos jornais, e que trouxe grande
preaáupacão para as belo-horizontinos foi a perda do Feira Shop,
investirnento feita no Barro Preto, uma area destinada a moda de Bela
Horizonte Ha dais anbs; as comerciantes vinharn denunciando a risca de
incendio A propna Prefeitura de Bela Horizante ja havia reconhecido a risco
que aquele empreendimento 'representava para a cidade para seus
expositores 0 proprio Secretaria Municipal de Industria e Camercia declara
nos jarnais que a Prefeitura de Belo Harizonte falhou por que ha muito tempo
ela ja sabia da . situação 'irregular e nãa exigiu dos expositóres e
administradores que fossern feitas as correçöes necessárias para näo colacar
em risca a papução que au expöe.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nabre Deputhdo Joãa Leite, muito
abrigada pela aparte Queria dizer que coma V Exa sabe nãa fat apenas
corn relaçao a essa questão que a Prefeita nã6 tomou providênciás.Cam
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relação a uma série de autras questOes, coma a questao do transparte
alternativa, da rodaviária, dos camelOs, da COPASA, também este Prefeito
nãa tomau nenhurna providéncia.

Na area de saUde, Deputado João Leite, tamou uma providência fechando
o Unica pasta de atendimenta adontologico para pessoas e crianças
deficientes. NOs, na Comissão de Saiide, pressianamos e exigimos, apos o
posta ter ficada cinco meses fechado, e conseguimos que fosse reaberto ha
cerca de urna au duas semanas, mas corn apenas 30% da capacidade.
Muitas crianças estão abandonadas, e as familias, sofrerido.

O mais grave - e gastaria de trazer aa debate neste momenta - é a questão
da COPASA. 0 Prefeito está percebendo que essa empresa pode ser para a
Prefeitura uma grande fonte de luta. Mas quem vai pagara conta é a bela-
horizontino. Então, a Sr. Prefeita, através de sua base, de seus
correligiohãrios, está tentando impedir e retardar a apravação do projeto de
lei do Deputado Fábio Avelar. Esse prajeto fala que Bela Horizante não pode
pensar no seu saneamenta básica coma se não estivesse dentra do contexto
da Regiao Metropolitana.

o Prefeito quer resolver a seu prablema joganda a lixa e a esgato para as
outras municipios. Esse prajeto que a Casa vai aprovar - e espera que seja
rápido - vai impedir issa. Então, a decisão de saneamenta básica em Bela
Horizonte passa pela discussãa na Regiao Metropolitana de Bela Horizonte.
O que acôrre e que a Prefeito ficou aitas anos na Prefeitura, e as caisas
foram acantecenda. Talvez nôs, que somos de Bela Horizonte, tenhamos
falhado. A ültima campanha serviu para percebermas a quanta a pova estava
enganado. 0 nosso papel e mastrar e denunciar as erros a sociedade, para
que passa fazer urn julgamenta correta e nãa ser enganada, coma tern sido
ate hoje.

O Deputada João Leite - Obrigada, Deputado Miguel Martini. Nessas
situaçoes, vemos a risca de vida. Ora, se ha dois anos jã se sabia que
poderia haver incéndia no Feira Shop, par que as providéncias näa foram
tomadas? Confarme noticiario da irnprensa, as providéncias estão sendo
tomadas somente agora. Vê-se a manchete: "Centros cornerciais vão passar
par rigorosa vistoria na capital". Estamos vendo que ja foi conseguida urna
soluçao para a questào do Feira Shop. Serã dada pela Prefeitura liberaçäo
para financiamento de urn empréstimo. E conseguirãa autra lugar para as
expositares.

Tudo isso paderia ter sido evitada. Mais impartante que a questãa da perda
material, as vidas que correram serb risco nessa situação do Feira Shop.
Outros casos, coma o dos pastas de gasolina, nào sofreram fiscalizacao par
parte da Prefeitura. Agora estamos vendo a liberaçaa dos postos de gasolina
em locais inadequados, corn creches ao ado. lnteressante e que, num dos
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pareceres da Prefeitura, se diz que nem tudo queé legal é honesto e que
o posto visa ao bern comum. No entanto, está do lado de uma creche. Ha
pbstos que estão aguardando urn momento para liberação, na Avenida
Bandeirantes e na Rua Haiti. A nossa preocupação, novamente, é corn as
vidas das crianças que estäo do lado dessa liberaçao por parte da Prefeitura,
colocando em risco a vida das pessoas.

o Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte, Deputado
João Leite. Quero esclarecer que PT e assim mesrno. Quando e feito por
outro partido, nao däo valor. Quando e feito 01 eles, é a meihor coisa do
mundo. 0 Deputado Durval Angelo disse anteriormente que o Prefeito de
Betim foi o ünico que teve a coragem de assurnir uma obra corn recursos do
rnunicipio. Está equivocado. Essa obra se iniciou em 1991, em nosso
Governo, quando foram construidos 4,5 km dessa avenida, que, nessa
época, o PT chamava de Avenida que ligava o nada a lugar nenhum. Hoje, o
PT charna essa avenida de obra do século.

Ha dez anos, então, conseguimos vislumbrar o inicio dessa obra. Quando o
Deputado Durval Angelo, equivocando-se, referiu-se a Prefeitura de
Contagem, queria dizer Prefeitura de Betim. Digo-Ihe que, quando o Prefeito
Jesus Lima estã fazendo a iluminaçâo da BR-381, é a CEMIG que está
realizando a obra. Aqui disse, e nao fui ouvido, que houve a participacao do
Centro das lndüstrias de Minas Gerais, da Cidade Industrial. E o Prefeito de
Betim entrou corn urn milhão e pouco, conforme projeto aprovado pela
Câmara. A Frefeitura de Betim não está entrando corn 2/3 da obra, o que
gostaria de ressaltar, neste momento. Caso o Prefeito de Betim tivesse major
boa-vontade, estaria a frente da discussao dessas invasOes e nao ficaria
esperando que o Prefeito eleito tome posse, no dia 1, para dar inicio as
devidas providências. Estã faltando vontade politica do Prefeito Jesus Lima,
que deixaré a situaçao em condiçao insuportavel, para que o novo Prefeito,
ao tornar posse, encontre o municipio em condiçao ingovernavel.

0 Deputado João Leite - Obrigado, Deputado. Gostaria, na seqUência, de
falar sobre as chuvas, que ameaçam vidas em Belo Horizonte. A Defesa Civil
ja registrou 71 ocorrências em Belo Horizonte. 0 jornal "Estado de Minas" de
hoje traz asituação das vilas de nossa Capital. 0 morador do Taquaril Sr.
Fernando de Souza Barbosa denuncia a obra eleitoreira feita ha dois meses
no Taquaril, a fival possibilitou a queda de urn muro sobre a casa de uma

,,pessoa que se encontra internada, justamente porque a Prefeitura executou,
às pressas, o calçamento da via ha dois meses. 0 Sr. Fernando disse haver
sido uma obra eleitoreira, feita apenas para arrecadar votos. Segundo ele, o
muro desmoronou por não resistir ao peso . de uma obra de calçarnento,
ferindo sua mae, Onofra . Barbosa, apesar de a famuila haver alertado os
engenheiros encarregados, dizendo que o muro não resistiria ao peso do
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calçarnento, feito de pedras. Desde o inicio, o calçarnento mostrou sinais
de perigo, trincando o muro de arrimo. Foi o que vimos na campanha, em
Belo Horizonte. A populacao carente de Belo Horizonte está correndo risco
de vida, corn essas obras feitas sem drenagem, sem captaçao de aguas
pluviais, que estão desmoronando, arriscando a vida de pessoas em nossa
Capital. Isso aconteceu em outras vilas e favelas.

Vimos, agora, causando impacto sobre a populaçao mais pobre de Belo
Horizonte, a elevacäo do ITBI de 2% para 3%, indiscriminadamente,
alcancando todas as classes sociais.

Na sernana passada, a Assembléia votou o impedimento, por parte- da
Secretaria da Seguranca Püblica, de se construir cadeias. Vimos novarnente,
ontem, os.presos usar como ponte uma unidade construida ao ado de uma
creche. Os presos usaram a creche para fugir, o que traz uma grande
insegurança para a populacao de Belo Horizonte. Também e preocupante a
denüncia que nos trazem os moradores do Bairro Funcionários relativa a
iluminaçaó inadequada, que prejudica a populaçao. Terminou a eleicao, e
caimos ra Belo Horizonte real, na Belo Horizonte que atinge, sern do, a
maioria de nossa populacão carente, que se encontra abandonada.
Estaremos junto a população rnais pobre, e hoje rnesmo estarei no Taquaril,
juntarnente corn o Deputado Miguel Martini e Vereadores do meu partido,
acompanhando a situação dessas obras eleitoreiras, que estão desabando
sobre a cabeça da nossa população. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das

galerias, imprensa, alguns assuntos me trazem a esta tribuna nesta tarde.
Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre urn requerimento que estamos
apresentando a esta Casa.

- Lê requerimento em que solicita que seja constituida a Frente
Parlamentar de Cancerologia, para atuar no periodo de 2000 a 2003, corn o
objetivo de trabaihar, solidária e coordenadamente, na promoção e no
desenvolvimento de politicas de prevenção e de urn amplo programa de
combate efetivo e permanente ao cancer, em estreita sintonia corn a
sociedade mineira, e que se instale a referida Frente Parlarnentar em 27 do
corrente, Dia Internacional de Cornbate ao Céncer.

Por meio desse requerimento, trazernos a esta Casa Legislativa uma
oportunidade de, em conjunto corn a sociedade, promover 0 fomento de
açães poluticas de prevenção e de conscientizacão sobre a realidade
brasileira no que respeita ao cancer, pois atualmente essa doença jé atinge 9
milhOes de brasileiros, matando cerca de 5 milhöes .a cada ano e
enquadrando-se como a primeira causa de rnorte por doenca -apOs as
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doenças cardiovasculares.

Tenho guns dados estatisticos que fundamentam meu pedido. Coma
Presidente da Cornissão de Saüde, lembro que, no dia 21, estaremos
promovendo urn debate sabre essa realidade, priricipalmente sobre a cancer
da mama, que precisa ser combatido no Pals.

Além de Presidente dessa Comissão, tenho o privilegio e a honra de ser
membro do Conseiho Curador de uma das rnaiores obras nessa area de
combate ao cancer: a do Mario Penna. Agora, estamos passanda de
Associaçao dos Amigos do Mario Penna para uma Fundaçaa Mario Penna de
Combate e Prevençao do Cancer. Nesse cantexto, estaremos mobilizando Os
Deputados da Casa, para que sejarn também membros dessa frente
parlamentar e esperamos que as Deputados medicos estejam nela inseridos,
além de todos os que têm a campramisso de defender a vida.

E preciso ressaltar que a Congresso Nacional ja instalou essa frente
parlamentar, que ja está funcionando na Cãmara Federal. As razöes que
fundamentam a nossa preocupação e a nossa iniciativa são as seguintes: a
cancer atinge 9 milhOes de pessoas e mata 5 rnilhöes a cada ano, colocando-
se coma a primeira causa de morte par doenca, apos as doenças
cardiovasculares. A maiaria dos tipos de cãnceres tern apresentado indices
de crescimento que indicam a aumento de 100% dos casos nos próximos 20
anas. A malaria dos casos de cancer esté relacionada corn as causas
ambientais, as hábitos alimentares, a tabagismo e o cantata inadequado corn
produtas qulmicos. 0 diagnostico precoce e o imediato tratamento significam
a cura. A educacao e a acesso dos cidadãos as informaçoes sabre a cancer
e cuidados adequados podern evitar a daença. 0 paciente corn cancer
precisa ter o acesso gratuito aos tratarnentos em hospitais especializados. A
falta de verba para a tratamento oncalogico e a falta de leitos nos hospitais
são as agravantes desse mal. Os pacientes corn cancer e seus farniliares
precisam de uma lei que garanta a acesso as informaçOes e aos tratamentos
adequados.

Estamos enviando esse requerimento a todas as nobres pares desta Casa.
Temos a certeza de que conseguirernos sensibilizá-los, para que esta Casa,
par meio dessa frente parlamentar, entre nessa luta em defesa da vida.
Quanda falarnos em entrar na luta contra o cancer estamos falando em
cuidar da classe menos favorecida, parque as ricos tern coma se defender,
pois tern bans hospitais e ate tratamento no exterior. Os pobres nãa tern
nada. Se dependessemos do SUS, do Estado e da Prefeitura, o Hospital
Mario Penna jã teria fechado as suas portas ha muitos anas. -Esse hospital
está sendo riiàntido pela solidariedade de todos as mineiros. Hoje, par meio
do "telemarketlng", da coleta seletiva de lixa e de diversos artifIcios,
cansegUimos nbs sustentar, mantenda a atehdirnento a classe mais pobre
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deste Estado. Isso ainda é muito pouca. Toda a sociedade tern de se
mobilizar. Esta Casa dare respasta a este apelo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Miguel Martini, parabenizo-
a par essa iniciativa. De imediato, inscrevo-me para participar dessa grande
frente parlarnentar ern defesa da vida. Essa doenca terrivel tern trazido
muitas perdas para a populaçaa do nosso Pals. A Assembléia, corn essa
frente parlamentar, poderã contribuir corn relação a prevençãa, que e muito
importante. Esse é a momenta oportuno para discutirmas sabre a questãa da
saUde, porque a orçamenta esta par sair. Precisamos estar atentos corn
relaçãa ao investimenta na area da saUde. Temos de dar uma atencão
especial a essa populacaa mais carente par mela de iniciativas coma essas,
não corn propagandas que näa atingem ninguém. Temas de ter paliticas
clarasdirecionadas a prevenção dessa daenca. Parabéns, Deputada Miguel
Martini. -.

O Deputado Rémolo Aloise (em aparte)* - Caro calega Deputada Miguel
Martini, concordo corn as suas palavras, ja que V. Exa. ocupa esta tribuna
para defender urn atendimento digno e honrado, pelas hospitals do Estado, a
area de oncalagia.

Fizemas a levantamento do nUmero de cidades que padem prestar
atendirnentos de radioterapia e quimioterapia. Chegamas a triste conclusão
de que 90% do serviça credenciado pela SUS está nas mãas de
pauquissimas pessoas. Os pacientes do Sul e do Sudeste tern de ir para São
Paulo. Em Barretas, ha urn centra de referenda de radioterapia e
quimiaterapia. No entanta, a -SUS nãa atende essa area, porque faltam
instrumentos que viabilizern urn entendimenta nesse sentido.

Portanto, a questãa principal é abrir credenciamentas para aqueles
serviças que foram prapastos a Secretaria. Na Norte de Minas, coma na
cidade de Montes Claros, não existe urn hospital que ofereça serviças de
radioterapia e de quimioterapia. Par que não existe esse tratamento?
Chegamos a triste conclusão de que se tarnou rnonopôlio de poucos. 0 Dr.
João Rezende foi rneu professor na épaca em que estudava na Universidade
Federal. 0 Hospital Mario Penna nasceu nas suas rnãas. Diante das
dificuldades corn que atendiamos as padientes criau aquele hospital. Gracas
ao nassa colega Deputada Osrnãnio Pereira, tornau-se uma referéncia
estadual, crescendo não sO a atendimenta em oncologia, mas tambérn em
autras areas, coma a hemodinãmica, que e a melhor serviça prestado em
Bela Harizonte, confarme pude canstatar.

Partanta, Deputada Miguel Martini, e precisa haver condiçoes para que
possamos criar rnais servicos na area de oncologia, porque as que existem
não são suficientes. Ternas de fazer uma frente, parque näa existe
cantrapartida de urn centavo do Estada, e as pracedimentos são de alta
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resolucão. As sessöes de radioterapia demoram meses, as de
quimioterapia, semanas. Não encontramos isso no interior do Estado. Espero
qUe a sua proposta seja encarada por todos nos, porque somente aquele que
tern cancer ou que tern urn familiar corn essa doenca e capaz de avaliar o
que isso causa a uma familia e ao próprio doente. Muito obrigado.

0 Deputado Miguel Martini - Deputado Rêrnolo Aloise, suas palavras vêrn
fortalecer a tese de que, se ha urna distorcao, urna anomalia, e preciso que
esta Casa, usando da sua força politica, pressione e busque, nos canals
competentes, acorrecão dessas desigualdades.

Retomando as palavraTs do Deputado Rémolo Aloise, para o Hospital Mario
Pena jam as pessoas que estavarn morrendo, porque 99% daqueles que Ia
chegavam morriam sern atendirnento medico, sem que o Estado fizesse
alguma coisa. Urn grupo de pessoas, coordenadas pelo Deputado Osmãnio
Pereira, conseguiram uma façanha, urn milagre, pois transformaram aquele
deposito de mortos. Au as pessoas andavarn pelos corredores corn bichos
saindo do peito. As paredes eram manchadas de sangue e de pus.
Conseguiram reverter esse quadro, graças -à solidariedade da sociedade,
sem a participação do Estado.

Aquele hospital fol recuperado, duplicado, e neste rnornento está sendo
duplicado novamente, ou seja, a esta altura, ja está quase que quadruplicado
em relação ao modelo inicial. Além disso, foi criado o Hospital Luxemburgo,
que se transformou num hospital geral, exatamente para sustentar essa obra.

Foi criada, ainda, ao lado do Hospital Luxemburgo, a Casa de Apoio Lar
Celia Janotti, na Rua Rid Grandé do Node. E agora, recentemente, no
Colegio Batista, urna casa para acolher as criancas portadoras desse mat
que e o cancer. São all acolhidas e atendidas. Existe transporte para que se
possa faer o atendimento, e os familiares as acompanham. E uma tentativa
de minithizar o problerna. E o grave é que o Estado, que poderia estar
fazeñdo algo, não faz. Nern minimamente, porque sequer paga em dia aquela
quantia irrisôria do SUS. -

Então, e dessa nanéira que pretendemos, corn essa frente parlamentar,
despertar a ociedade. Por melo desses dados estatisticos, vimos que
algumas medidas educativas e administrativas podem ser tornadas e não ha
as vezes nem necessidade de recursos Por exemplo temos uma geneticista
no Hospital Mario 1 Pena, imac'ubána. Sbemôsdà hereditariedade do
cancer, então, ela fáz urn estudo do pörtádor de -cancer, conseguindo
prevenir o familiar que tenha tendêñcia a deser iôlv&r a doença. Existem
muitas medidas preventivasquépódemser torriadas. 2

A Deputada Maria Olivia (eth aparte)* - Cumprirnento V Exa Deputado e
quero falar aqui de publico sobre oHospital Mario Pena Na minha cidade
Lagoa da Prata, ha muitos anos fi criado, através doHósital Mario Pena, o
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Nücleo do Cancer. Conseguimos ajudar esse NUcleo, inclusive
transportando pacientes, diariamente, a Belo Horizonte. Então, mithares de
vidas foram salvas, gracas ao Hospital Mario Pena. E isso por intermédio do
Nücleo do Cancer, que faz urn trabalho louvável. Esta Assembléia prestou
homenagem a sua Presidente, que faleceu, mas recebeu a Medaiha do
Legislativo pelo seu trabalho. 0 mais importante é que se faz là urn trabalho
preventivo, principalmente do cancer de mama e de ütero. Então, juntos corn
V. Exa., queremos dizer que temos de nos curvar diante das obras desse
hospital, que tao bern faz não so para Minas Gerais, mas para todo o Brash.
Muito obrigada. 	 -

0 Deputado Miguel Martini - Obrigado a V. Exa. Também tive o prazer e a
honra de conhecer essa Presidente, mulher que lutou ate que as suas forças
não mais Ihe permitissern. Esse NUcleo do Cancer existe em todo o Estado
de Minas Gerais. Então, temos de criar essa frente parlarnentar, para que
esse trabalho possa ganhar corpo e possamos, assirn, contribuir para salvar
muitas vidas, que, certamente, tern condição de ser salvas.

Meu tempo jé se está esgotando, mas quero dizer ainda sobre a nossa
preocupação corn essas declaraçOes que o Governador Itamar Franco vem
fazendo de que vai privatizar a CEMIG.

Ora, como é que o cidadão mineiro vai se comportar diante de uma fala
dessas? Urn Governador, que, ate pouco tempo atrás, estava disposto a
pegar em armas para defender Furnas, agora ja admite a possibilidade de
privatizar a CEMIG. Mas o fato que mais me estranhou é que ele estã
alegando essa greve dos eletricitérios. Coma, ao pedir urn rnodelo de
privatizaçao para a CEMIG, 24 horas ou 48 horas depois já the foram
apresentados dois e, logo mais, trés modelos de privatizacão? Será que isso
não estava na cabeça do Governador havia muito tempo e ele estava apenas
esperando o momento oportuno para ter uma boa justificativa para fazer
isso? Pela avaliação desta Casa, ele nao teré condiçaes de aprovar esse
processo de privatização da CEMIG.

Aqui cai também outra mascara: ele e seu Vice, Sr. Newton Cardoso,
disseram que a Governador Eduardo Azeredo tinha privatizado a CEMIG.
Então, se já estava privatizada, o que vai ser privatizado agora? Na verdade,
ele enganou a sociedade, dizendo que, antes, não tinha sido privatizada, mas
agora, sim, pensa em privatizar, para não so resolver seu problerna de caixa
do Estado, mas tambérn a seu sonho de voltar a ser Presidente.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos---Pimenta - Sr. Presidente, Srs Deputados, Sras.

Deputadas, pov de Minas Gerais, gostaria, neste pouco tempo que tenho,
de tecer algunscomentarios a respeito de urn projeto que está tramitando na
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Assembléia Legislativa e que trata da reforma administrativa do nosso
Estado.

0 Governador Itamar Franco, talvez preocupado corn a rigor da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que Ihe vai ser cobrada no ano que vem, na virada
de 2001 para 2002, envia para esta Casa urn projeto cornplexo que vai
madificar e prornover verdadeiras alteraçoes na grande maioria das
Secretarias; urn projeto que, mesmo antes de merecer urn estudo por parte
dos Deputados, urn diãlogo, urn debate, ja enfrenta uma resisténcia enorrne
por parte da sociedade.

Tive a oportunidade de participar de urn debate da TV Assembléla corn
representantes da F1EMG e do funcionaiisrno püblico e pudernos
testemunhar a insatisfaçao do povo de Minas Gerais - repito - do povo de
Minas Gerais corn esse projeto de reforma administrativa do Governo itamar
Franco. De urn lado, existe a incerteza do funcionalisrno corn relaçao ao
futuro dessa ciasse, que constrôi, na verdade, a nosso Estado. Ninguem
sabe a que vem peia frente. Fala-se em extinguir alguns cargos
cornissionados, cargos de confiança, mas, na verdade, a projeto propoe a
extinçao de vãrias secretarias e autarquias, a corneçar peia Secretaria de
indUstria e Cornércio.

Fico sem entender a que está ocorrendo. No momento de disputa fiscal do
Estado de Minas Gerais corn outros Estados, que procurarn, cada vez rnais,
conquistar a iniciativa privada para a instalacão de indUstrias, de empresas,
de rnicroempresas, Minas Gerais propoe a extincao da Secretaria de
indUstria e Comércia. E uma cantradiçao, porque a Estado deveria incentivar
as ernpresas a se instalar, evitando que procurem outros Estados que
ofereçam malores facilidades. 0 Governo tenta dar urn nO no IPSEMG,
tirando sua autonornia e suas grandes conquistas e subordinando esse ôrgão
a Secretaria de Administraçao, urna prãtica combatida no Governo Eduardo
Azeredo e que se repete, letra por letra, no Governo Itarnar Franca.

Estão tentando desestruturar a RURALM1NAS e . hipertrofiar a ITER. Quanta
a RURALMINAS, que tanto trabaiho tern feito pelas terras devolutàs de
Estada, para promover a estabilidade dos produtores rurais que nao tern a
tItulo de terra, usam a argurnento de que, nurn passado distante, eta se
constituiu 'ñum verdadeiro 'cabide de empregos", num antro de corrupçOes do
Governo de Minas. Eum argumento que não se pode levar em cansideraçao,
porque a RURALMINAS tern feito grande e beta trabaiho, principalmente nas
areas mais distantes do Estado.

Além dissO, observamos a esvaziarnento da . EPAMIG. Enfim, a Governo
procurafazer sua reforma administrativa mexendonos Orgãos que possuem
a credibilidade do povo deste Estado: Mas, mesmo Se tudo isso nãa fosse
suficiente para repelir essa proposta de reforrna administrativa, gostaria de
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chamar a atenção para urn panta que é fundamental: a Governo impOe a
seu projeto sem uma discussão corn a sociedade. Não se discutiu corn as
empresários, a funcionalismo, as lideranças politicas, e, principaimente, a
Gaverna não teve urn dedo de dialogo corn o quadra funcionai do nasso
Estada. Deixa a pergunta no ar: a que será do funcionário publico? Coma se
pode falar nurna reforma adrninistrativa sern se discutir urn piano de carreira
para a nossa funcianaiisrna? Camo se pade falar numa refarma prafunda
desse Estado sem dar aa funcionaiismo pUblico, ativas e inativas, a minima
seguranca no seu ernprego? Acho que e uma contradiçao muito grande.
Entendo que a Sr. itamar Franca tern razãa, quando busca a Estado
eficiente, quando se preocupa em enxugar a maquina administrativa para não
passar a verganha de anunciar que vai zerar a deficit pUblica, mas encerra 0
ano 2000 corn urn deficit pUblico de mais de R$1.000.000.000,00. E
importante que entenda que nãa adianta urn Estado forte e hiperatrafiado
fisicarnente, se não tern urn Estado funcional, corn estabilidade para seus
empregados, corn a certeza do amanhã para seus empregados e,
principaimente, de respeito a esses rnesrnos empregados, porque não foi
chamado, em momenta algum, para discutir a Estado que constrOi, que é
responsável, e não a equipe de Governo, que é transitOria, e, dentra de dais
anos, certamente estará deixando seus cargos, que são de confiança.
Gastaria, imensamente, de aprofundar a discussão, porque, na verdade,
poucos eslarecimentos tivemas par parte do Governo.

Gostariarnos de dizer ao Governador itamar Franca que as oposiçoes terão
uma pasição ética. No futuro nãa nos furtaremos, em nenhum momenta, ao
desafio de sentar, diaiogar e apantar a que está errado, o que estã certa, e
camplementar essa reforma administrativa.

Afirmo que quatro pontos são impartantes. Primeira, que cansigamos dar
ao povo mineiro urn Estado eficiente, enxuta, iivre dos escãndaios, coma
tivernos ao tango desses dais anos. Urn Estada onde as subordinados
pracurem falar a mesma linguagem do Governador, e que esse Governador
seja responsávei. Mas não podemas admitir urn Governo corn vários
escàndalos, como aconteceu ao longa desses anos.

Segundo, e irnportante que a Estado consiga dirninuir a seu deficit publico.
Não podemos admitir a discurso de que chegaremos ao final do ano 2000
corn as nossas contas equilibradas, e agora, no apagar das luzes, a Governo
vai ter que prestar contas ao seu pova cam urn deficit de R$1 .500.000,00.

Terceiro, não vamos discutir a reforrna administrativa sem a participacão do
funcionalismo, sem a certeza de que essa classe terá voz para opinar a que
deve ou não ser modificado. Estaremas dispostos a discutir, a exaustão, essa
reforma administrativa se a Governo tiver estabilidade. Não queremos
escäridalos, como aconteceu na CEMIG, na FUNED, na Loteria Mineira e em
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vários outros órgãos desse Estado.
E necessário que Minas tenha urn Governador honesto, mas também urn

Governo honesto. Que Minas ténha urn Governador que respeite o seu povo,
e urn Governo que fale a mesma linguagem e esteja afiriado corn este
Governador, senão ficaremos envergonhados, como ficou o povo mineiro, áo
ver o Governador tel urna postura de responsabilidade, e o seu Governo ser
acusado de corrupçOes, de atos que não condizem corn a probidade
administrativa, como vimos nesses dois Ultimos anos.

E este o ponto de vista das oposiçães e e este o carninho que tritharemos
na discussão desta reforma administrativa, que ja comecou, pela porta dos
fundos, sem a participação e a opiniao do povo mineiro.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Ease

Abertura de inscricoes
o Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - Esgotada a hora destinada a

esta parte, a Presidéncia passa a Parte da reunião, corn a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo comunicacoes da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as
inscricOes para o Grande Expediente da prOxirna reunião.

Leitura de CornunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente dä ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniäo pelas Cornissöes de Saüde - aprovacäo, na 47a
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 898/2000, do Deputado José Milton;
e do Trabaiho aprovaçäo na 480 Reunião Ordinãria, dos Projetos de Lei n°s
1.060/2000, do DeputadoSãvio Souza Cruz; 1.065/2000, do Deputado Paulo
Piau; 1.081/2000, do Deputado Alencar da Silveira JOnior; 1.115/2000, do
Deputado Dinis Pinheiro; 1.128/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, e
1.181/2000, do Deputado Sebastião Costa; e dos Requerimentos n°s
1.722/2000, da Comissão de Direitos Humanos; 1.724/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.728/2000, do Deputado Féblo Avelar (Ciente.
Publique-e.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do art. 232 do

Regimento Intérno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ern que
solicita a inciusäo em ordeth do dia do Projeto de Lei n° 799/2000, uma vez
qué a Comissäa de Fiscalizaçao Financeira perdeu o prazo para emitir
precer; e defere, ainda, deixando para fixar a data em outra oportunidade,

- sequerimento do Deputad6 Luiz Tadeu Leite e outros, em que solicita a
realizacäo dé reunião especial destinada a debéte sobre os 70 anos da
Revoiuçaode 1930.

Questão de Ordem
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o Deputado João Leite - Gostaria .de dizer, a respeito do

pronunciamento do Deputado Carlos Pimenta, que estamos vivendo
realmente urna situação inusitada. Durante quase dais anos, nesta
Assembléia, virnos a denüncia permanente a respeito do neoliberalisma.
Vemos, agora, essa mensagem que a Governador envia para esta Casa,
falando a todo momenta em máquina enxuta, em diminuir as custos do
Estado.

Temos noticia de que a Secretaria de Abastecirnento estã abrindo Iicitacao
para academia. A Secretaria de Abastecimento de Bela Horizonte, Sr.
Presidente, está concedendo urn espaço no mercada do Cruzeira para uma
academia de ginastica. Vejam so: urn espaço pUblica destinado a uma
academia de ginastica para a populacão do Bairra Cruzeiro freqUentar. Isso
vai beneficiar, claro, aquela populacao tao necessitada de exercIcios. Isso,
para mim, é urn verdadeiro neoliberalismo. Estamos acompanhando isso par
meio do Governador. E a Secretaria de Abastecimento trata, agora, das
academias e dos exercicios par parte da papulacão da Zona Sul de Bela
Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramenta
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a cantinuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocanda
as Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 17, as 9 haras.
Levanta-se a reuniãa.

.ATA DA 1100 REUNIAO ESPECIAL, EM 10/11/2000
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

Sumária: Comparecimenta - Abertura - Ata - Composicão da Mesa -
Destinação da reunião - Execuçaa do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Durval Angela - Palavras do Sr. Renato Barros - Paiavras do Dr. Joâa Diniz
Pinto Junior - Apresentaçao Musical - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimenta
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzan Melo - Adelino de Carvalha -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinha Patrüs - AntOnio Andrade - Arlen Santiago
- Bené Guedes - Doutar Viana - Eduardo Brandão - Elaine Matazinhos -
Glycon Terra Pinto - João Paulo - José Henrique - José Milton - Marco Regis
- Maria Olivia e Sargento Rod rigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 2Ohl5min, deciara

aberta a reuniäo. Sob a proteçao de Deus e em name do pova mineiro,
Iniciamas as nossos trabalhas. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secretário, para



proceder a leitura da ata da reunião anterior.
Ata

o Deputado João Paulo, 2°-Secretàrio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.

Composiçao da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa os

Exmos. Srs. Joâo Diniz Pinto Junior, Presidente do IPSEMG; José Augusto
Braga, Secretário-Geral do IPSEMG; Cel. Medico Gelson Rubem Alves de
Almeida, representando o Comandante-Geral da PMMG, Gel. Mauro LUcio
Gontijo; Oswaldó Fortini, Dfretor de Saide do IPSEMG; Mauricio José dé
Carvaiho, Diretor de Previdéncia do IPSEMG; Renato Barros, Coordenador
da Frente Contra a Destruição do Serviço PUblico e Diretor da Coordenaçao
Sindical; Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagern; e Fernando Alves, representando o Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Célio de Castro.

Destinaçao da Reuniao
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto de

Previdéncia do Servidor do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, pelos seus
88 anos de criacäo.

Execuçao do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, que será executado pelo Coral do IPSEMG, sob a regéncia da
maestrina Karma Haddad.

- Procede a execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Durval Angelo

Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, João Diniz Pinto JUnior, Prof.
José Augusto Braga, Cel.-Médico Gelson Rubem Alves de Almeida, Oswaldo
Fortini, Mauricio José de Carvaiho, Renato Barros, Fernando Alves, colegas,
companheiros e companheiras no serviço pUblico, minhas senhoras e meus
senhores, a reunião desta noite - realizada em atençao a requerimento de
nossa autoria, para homenag&ar o IPSEMG pelos seus 88 anos de criação -
foi precedida neste mesmo Plenário, horas atrás, em feliz e significativa
coincidéncia, de urn fOrum técnico promovido para debater a questao da
seguridade do servidor pUblico.

Arnbos os eventos se inserem no ämbito da função politico-parlamentar
desta Casa, confirmando que hão negligenciamos a questao da seguridade
social. De urn lado, trabaihamos sobre o novo contextoque se apresenta ao
servidor em decorréncia da reforma constitucional; de outro, hornenageamos
o ôrgão quese transformou, para ófunOionalirno ñiineiro porfoça de lei e
pelo notãvel desempënho -,'em seu agehte previdenciário por exceléncia.

Ao ser criada ela Léi n° 588, de 6/9/12, 'cornâ denorñmnaçao de Caixa
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Beneficente dos Funcionarios PUblicos de Minas Gerais, a entidade - em
coeréncia corn seus objetivos oficiais - tinha uma missão: contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários, de acordo corn os
principios da seguridade social, promovendo a preservação da saUde e da
assisténcia previdenciaria, atentando para a evoluçao social, econOmica e
politica.

Essa missão se delineou quase nove décadas atrás, inspirada no conceito
do estado social que se fortalecia no alvorecer do século. Belo Horizonte
havia sido instalada oficialmente como Capital poucos anos antes, e a
cidade-menina era receptiva as idéias novas e as iniciativas validas. Não
admira, portanto, que nascesse o IPSEMG, mas é sempre admirável que o
Orgao se tenha notabilizado, ao longo do tempo, por nunca se desviar do
louvãvel objetivo a que originalmente se propusera.

Também o pioneirismo foi uma das caracteristicas na criacao de nosso
homenageado. Nao nos podernos esquecer de que so muitos anos depois,
nos anos 30, no Estado Novo de GetUlio Vargas, é que surgiu a
Consolidaçao das Leis do Trabaiho. Foi nessa epoca que, por mérito de urn
gçverno de excecão, pensoes e assistência rnédica foram formalmente
garantidas ao trabalhador brasileiro em geral. Muitos anos antes, no entanto,
o IPSEMG ja entre nôs o fazia.

Hoje, a realidade do rnundo e do Pais mudou. Enquanto os chamados
paises desenvolvidos fizeram acompanhar o progresso técnico-cientifico por
correspondentes avanços na area social, o Brasil experimentou uma
regressâo que chega a ser irOnica: as conquistas da CLT, originalmente
referendadas por urna ditadura, estão sendo gradualmente solapadas por urn
governo que se diz democrãtmco, mas que se aferra ao neoliberalismo para
nos impor- isso, sim - uma feroz ditadura econOmica.

Nesse panorama que nos poderia levar ao generalizado desânimo, são
exemplos como o do IPSEMG que não nos fazern desistir. Corn freqUencia,
os governantes que anteriormente se sucederam no Palácio da Liberdade se
empenharam em debilitar a previdéncia social do funcionalismo mineiro. A
retençao de suas receitas - incorporadas ao caixa Unico do Estado e
destinadas, muitas vezes, a cobertura de despesas espUrias - não foi urn
acontecimento isolado. A interferência indevida na admmnistração do ôrgão,
por parte do Executivo, não foi infreqUente. 0 enfraquecimento da
representatividade dos servidores no corpo do orgão foi quase uma
constante. As anomalias levararn a crmse inevitável, a tal ponto que - hão de
se lembrar disso em passado recente - cogitou-se da extinçao do lnstituto. A
idéia foi ihsistenternente veiculada - em funçao de interesses velados e
sempre contrários aos servidores - mas, graças a reacão dos mineiros, não
seguiu adiante.
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Nâo vamos nos estender no malfadado episôdio, mas lembraremos que

o Governo Federal, ao lançar o projeto de reforma do Estado, fez nele incluir
a privatizaçao da seguridade social. A estrategia consistia em sucatear os
institutos de previdência estaduais e municipais, subtraindo-Ihes a autonomia
financeira para depois privatizá-los. Os lideres do funcionalisrno mineiro
entenderam 0 recado, formando-se, então, a Frente Contra a Destruiçäo do
Serviço Püblico, objetivando evitar a privatizaçäo do nosso Instituto. 0
trabalho rendeu frutos, e a ameaça que pesava sobre a entidade foi afastada.

Por isso, temos na Mesa vàrios companheiros de luta, criadores dessa
Frente Contra a Destruicao do Servico Püblico. Nôs, enquanto Bancada do
PT, nurn bloco de oposicão, corn o PMDB, na epoca liderado pelo Deputado
Anderson Adauto, apoiarnos esse movimento realizado por aquela Frente.

Hoje, ao comemorar o 88° aniversário de fundaçao do IPSEMG, o fazemos
corn a constatacao de que o órgão passou por autêntico trabalho de
reconstruçäo. Qual fénix renascendo das cinzas, nosso honienageado
reergueu-se, sem nunca ter permitido que o levassem ao fundo: afinal,
nesses exatos 88 anos, foi a fonte de.. subsisténcia de tantas viUvas e
dependentes de servidores humildes; foi o recurso medico Unico e eficiente
para rnilhares de funcionários e de suas famIlias. Não nos esqueçamos de
que o tradicional Hospital da Previdência - onde nasceram trés filhos meus -
foi e continua sendo protOtipo de born atendimento hospitalar. Enfim, em que
pese a escassez de recursos e as forças adversas ao princIpio social, nosso
Instituto desincumbiu-se, e corn éxito, de sua dificil tarefa.

Nosdiasque correm, a estrutura em operaçaoe os dados estatisticos
confirmarn a exceléncia de seu trabaiho e a positiva reconstruçao a que
acima aludimos. No ãpice da piramide, temos o Consetho Diretor, como ente
de conotacao executiva, coexistindo corn o Conselho de Beneficiários, que
representa o funcionalismo. A Presidéncia e secundada por urn gabinete de
assesoria e pelas Secretaria e Auditoria Gerais.

Afirmo qué esse reco'ñhecimento não e so meu, mas de muitos colegas
Députadbs. Hojé,oñio é urn dos melhores e rnaiseficientes ôrgãos, ate Os
Deputados recorrem ao IPSEMG. 	 -

"ComoOrgãos de süstentação, temos a Diretoria de Previdéncia e a
Diretoria de SaUde Elsa é a estrutura bãsica do Orgao, em que o principio do
co!égiádo sobrepOe-se a mera dépendéncia administrativa, dinamizando e
tornando plenamente eficaz a atuação previdenciária.
. Em termos de beneficios, 6 Instituto desenvolve -intenso trabalho de
assistência medico-social e odbritologica, a par da forrnação de pecUlios, da
manutenção de seguros e da concessão de auxilios, emprestimos,
aposentadorias e pensOes.

Pedimos vênia, tàmbém, para citar alguns nUmeros que atestam a pujanca
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do nosso homenageado: o Instituto conta cerca de 2 milhOes de
beneficiários, estando presente em 668 municipios mineiros, par meio de
unidades prôprias e profissionais credenciados; a Orgão atende a 40 mit
pensionistas; em Belo Horizonte, estão a sede administrativa, o Hospital
Governador Israel Pinheiro, a Superintendéncia OdontolOgica e o AmbulatOrio
Medico Dr. Dario de Faria Tavares; no interior do Estado, operam 25 centros
regionais, 59 agendas e 126 postos de atendimento, em convénio corn
Prefeituras; a rede de profissionais e serviços credenciados no interior
abrange 181 hospitais, 381 laboratOrios, 22 clinicas, 3.692 dentistas e 2.948
medicos.

Convenhamos que são dados extraordinariamente significativos, que
comprovam a renascimento e a indiscutivel utilidade pUblica de nosso
homenageado.

Por isso, as garras dessa sanha neoliberal privatista ye, num Instituto como
esse, algo importante para desaguar o capital financeiro internacional para
novos investirnentos. Não permitiremos isso.

Esta Assembléia seré urna barreira contra isso. Os servidores organizados,
em conjunto corn a diretoria democraticamente indicada, não perrnitirão que
isso aconteca.

Urn rnergulho na histOria nos mostra que fol a Revoluçao ndustriat, na
segunda metade do século XIX, a grande impulsionadora da doutrina social-
previdenciãria. 0 advento da mãquina e sua utilização na indüstria levou,
num primeiro mornento, a expoliaçao do trabalhador. 0 exemplo clãssico é 0
da Grã-Bretanha - a orgulhosa potência que se gabava das conquistas
politicas, thas que, de outra parte, favorecia a sisterna de castas e
menosprezava a igualdade de direitos. Era o quadro constrangedor em que
crianças, mulheres e idosos trabalhavam nas fãbricas durante jornadas
infindãveis, com salãrios infimos e corn total ausência de beneficios e
garantia de estabilidade, de assisténcia médica, de pensOes e de
aposentadoria. Esse sombrio panorama foi enfatizado em rnuitas das obras
de Charles Dickens, urn dos maiores escritores ingleses, que pos a flu uma
realidade que as elites procuravam ignorar.

Também foi,nesse ambiente que surgiu "0 Capital" e toda a reflexäo sobre
o socialismo histórico de Karl Marx e Engels.

Foi então nurna epoca que se convencionou charnar Era Vitoriana que se
consoljdou a consciëncia social sobre a iniquidade do sisterna. Dai a
formaçao dadoutrina previdenciaria foi urn passo. Hoje, as nacaes que se
reconhecem realmente civilizadas registram extraordinãrios avanços na area.
Pena e, comojá dissemos, que a Brasil não tenha acompanhado essa
tendéncia corn igual afinco. Aqui, Os interesses contrãrios a previdéncia social
publica pretendem que seja uma forma de paternalismo por parte do Estado.
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E urn argumento eivado de sofisma que não pode invalidar uma das
maiores conquistas da humanidade.

Podemos e devemos, no entanto, modificar essa reaiidade de nosso Pals.
Uma maneira de contribuir para essa rnudanca e, exatarnente, valorizar
aqueias instituiçOes que, a duras penas, ievarn adiante entre nôs o principio
previdenciário estatal. Por essa razão é que estamos hoje, em norne do povo
mineiro, homenageando nesta Assernbiéia o IPSEMG.

Entendernos que essa grande iuta na defesa do sistema previdenciário
estatal é também- urna luta poiltica que tern de ter forma em cada
reivindicação, em cada mobiiizaçao e no exercicio do voto cidadão de cada
pessoa neste Estado, de cada trabaihador.

Finaimente, gostaria de registrar que hoje a administraçao do IPSEMG
conta corn vários companheiros que conheci na luta sindicai. Corn o Braga,
desde 1979, ainda jovem, corn 19 para 20 anos, convivemos na mesma
diretoria do Siridicato Unico dos Trabaihadores. Corn o Junior e corn outros
companheiros que estão na diretoria atuamos na iuta da coordenaçao
sindical. Essa diretoria, representativa dos servidores, é urn sinai claro de que
os servidores tern capacidade para gerir seus interesses. Não precisarn ser
tutelados por ninguem.

Parabéns, IPSEMG! E recebam todos Os seus dirigentes e funcionários a
nossa manifestacao de carinho, de apreço e de reconhecimento. Muito
obrigado.

Paiavras do Sr. Renato Barros
Presidente, Deputado Anderson Adauto; cornpanheiro JUnior,

Presidente do PSEMG; companheiros presentes a Mesa, é importante
estarmos aqui cornemorando os 88 anos da Previdéncia.

Ha aigum tempo estãvamos nesta Casa, corno fol relatado pelo
companheiro Durvai Angelo, a quem iouvo a iniciativa do requerimento desta
hornenagem feita ao 1PSEMG. Estivemos, ha aiguns momentos, nesta Casa
fazendo uma defesa veeriente, quañdo assistimos no Estado o
sucatearnéhtô que estava sendo popostô é o avàño-do projeto neoliberal no
Pals. Para nOs do serviço publico, quando levantamos essa bandeira,
coiocámos a frente que era iecessário urn combate veemente porque viamos
carninhar no Pals a reforma adminitrativa e areforma prévidenciaria, tendo,
cbñio baluarte em Minas Gerais: o sutéamentb qué éstàva sendo proposto
'independenternente da refornä Eue ètava em curso, o sucateamento de
nossO IPSEMG, a privatizáaa em 6urso eFn Minis Gràis. Essa bandeira
deu urn g'rande fruto que fôi estärmos rèsgatàndo esse Iñstituto, estarmos
prësiônando oGoverno, expohdoa nècessidade de-organizaçao que tern os
se'rvidores kublicos que, -naqüèlé mornento, não conheciam corn
profundidade 6 trabaiho que désen',olvia o seu lnstitutb de 'Previdência
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Muitas criticas eram feitas. Era necessárto que pudéssemos, naqueie
momento, aprofundar, discutir e assumir essa bandeira de defesa de urn
instituto que, ao longo dos anos, foi construido corn os recursos dos
servidores pUblicos. Essa bandeira foi fruto de uma CPI, foi fruto de urn fOrum
técnico. Hoje louvamos esta Casa pelo segundo fOrum técnico que está
sendo realizado. Estamos rediscutindo parte do assunto que haviamos
abordado, tendo, hoje, como fruto a Emenda n° 20, federal, neoliberal, que
coloca para nOs, servidores pUblicos, uma proposta de sucateamento.
Estamos tentando fazer a inversão de valores. Hoje o prOprio Governador do
Estado Itamar Franco encarninhou urn projeto. Ele teve, inclusive, a idéia,
quando fizemos a discussão corn ele, de entregar a admiriistraçao do Instituto
para os servidores publicos. Mas ela traz para nós hoje urna grande
preocupação. Foi encaminhado a esta Casa urn projeto de reforma
administrativa, no qual encontra-se incluido nosso Instituto. Para nOs falta
urna questao que achamos ser maior, e necessária urna visão de Governo. 0
instituto de Previdência deve ter uma visão de Estado, uma representaçao de
Estado. Quando se vincula o lnstituto de Previdência a Secretaria da
Administraçao, e colocada uma visão de Governo. Isso para nOs é
preocupante, porque entendemos que nosso Instituto é major e estã
diretamente ligado ao Governo, para que possa nele inserir as politicas
pUblicas de previdéncia. Nào podemos permitir que Os avanços conseguidos
sejarn diretamente ligados a proposta do Governo em que encontramos
retrocesso. Vemos nisso uma grande responsabilidade desta Casa: fazer
essa inversão de valores, o que setores de Governo ainda näo conseguiram
perceber. Talvez o prOprio Governador Itamar Franco, ao nos entregar a
administraçao de nossa previdéncia, näo tenha percebido o que esté sendo
proposto hoje. Não vamos, de forma algurna, assistir a esse retrocesso.
Então, neste mornento em que estamos realizando o nosso segundo fOrum
técnico, tentando elaborar propostas e projeto para conseguir avanços -
amanhã estaremos analisando o projeto corno urn todo -, vamos insistir corn
O Governo para que faça essa inversão, inclusive da proposta ora
encaminhada.

Acho importante, neste momento, que possamos também cornemorar
esses 88 anos de construçao, de participação efetiva, de rnobilização do
conjunto do funcionalismo, que possamos novamente levantar a bandeira em
defesa da nossa previdência. Muito obrigado.

Palavras do Dr. João Diniz Pinto JUnior
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto; Pro1 Braga, meu colega,

companheiro colega de administracão do IPSEMG; Cel.-Médico Gelson
Rubem Alves de Almeida, representando o Cel. Mauro LUcio Gontijo;
Oswaldo Fortini,, meucompanheiro de adrninistraçao; Mauricio José de
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Carvaiho, também meu companheiro; Renato Barros, Deputado Durval
Angelo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem que muito
nos honra; Fernando Alves, meus colegas servidores pUblicos, meus colegas
servidores do IPSEMG, a busca pela segurança do homem e de sua farnilia
motivaram a procura de soluçaes voltadas para a protecao a princlpio
individuais.

Corn o tempo, descobriu-se que Os resultados seriam mais eficazes e
duradouros quando Os esforcos de proteçao e de producão partissem de urn
grupo mais abrangente, além da familia.

Para garantia da segurança fisica foram instituldas as legioes, as forcas
policiais e militares e as tratados entre nacöes; para a segurança econOmica,
desenvolveram-se mecanismos de partilhamento de riscos através dos
chamados sistemas secu ritários.

No primeiro aspecto, a grande risco é a agressão a integridade fisica e a
liberdade, enquanto no segundo, a risco fundamental é a cessação das
rendas que financiarn a bem-estar social.

Tendo em vista a eminéncia da cessaçao das rendas, grupos maiores e
rnais representativos foram reclamados para promover e assegurar a
partllhamento dos riscos individuals dentro do espirito de solidariedade, por
rneio do qual os beneficios e maleficios materials da natureza monetãria são
diluldos através de uma grande familia social.

Como conseqUência da Revoluçao Industrial, começaram a surgir as
primeiros fenômenos que reclamaram a surgimento das associaçöes
classistas beneficentes, dos sindicatos, das entidades de previdência e de
outros arranjos securitários que conduziram a segurança individual monetária
ou previdencia social.

0 primeiro sistema estruturado de seguridade social surgiu na Alemanha,
em 1883, numa fase de explosão da indUstria e do socialismo, coma forma
de aliviar as tensOes criadas pelas reinvidicaçoes trabalhistas e pelas
rnudanças determinadas pelo socialismo.

No Brasil, a histôria da previdéncia social tern inicio em 1888, quanda da
regularnentaçao do direito a aposentadoria dos ernpregados dos correios e
da criação da Caixa de Socorros em cada estrada de ferro do lmpério.

Entretanto, para os trabalhadores no servico pUblico, Minas Gerais, berço
da 'liberdade e das transformaçoes pal itico-sociais, demonstrando sua
posição de vanguarda no cenário nacional, tomou a iniciativa de criar, em
1912, através da Lei n°588, de 6 de setembro daquele ano, a Caixa
Beneficente dos Funcionários PUblicos do Estado, corn o objetivo de amparar
o funcionário pCibiico nválido e as dependentes do ex-servidor falecido.

Em 1924, através do Dëcreto n o 6.600, a Caixa Beneficente foi
transformada em Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais e
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ampliou seu leque de beneficios para a segurado, coma a assisténcia
financeira, médico-arnbulatorial e odontologica.

Ao final da Segunda Guerra Mundial, pelo Decreto-Lei n° 1.416, de
26/11/45, a Previdéncia estadual foi transformada em Instituto de Previdéncia
dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ampliando Os beneficios
concedidos, instituindo-se a pensão a familia do servidor falecido,
aposentadoria por invalidez aos operários do Estado e dos municipios
conveniados, assistência médico-hospitalar e odontologica integral, bern
coma a autorizacao para construçao do Hospital de Base da Previdência, a
que se efetivou em 1971.

A partir da Constituiçao cidadã, de 1988, a seguridade social, do ponto de
vista conceitual, além de dever ser encarada coma urn mavimenta de
universalização do bern-estar social, que reclamava a esforço de todos,
deveria ser instrumento capaz de conferir a todas as pessoas sob a proteçao
de uma sociedade organizada a garantia de urn canjunta de acôes
destinadas a assegurar a concessão de beneficios previdenciãrios e
prestaçöesrelativas a assistência social, aF inclulda a saüde.

Na pratica, contrariando a logica e esperado, a gestão da Previdência
Social, tanto dos trabalhadores da iniciativa privada coma dos servidores
püblicos, no ãrnbito federal e no estadual, foi marcada par acoes desastrosas
e irresponsãveis, planejadas para justificar a privatizacãa do sistema
previdenciario.

0 desviodos recursos que integram a arçamento da seguridade social para
autras finalidades, nãa havendo a constituição de reservas técnicas
necessãriâs a garantia do pagamento de beneficios futuros, a pratica da
utilização do regime de caixa e a não-cambate as fraudes proporcianaram a
geração de enormes passivos a descoberto, haje existentes.

Coma cansequência, ernergiram problernas administrativos, gerenciais e de
concepçao de politicas voltadas para a segurado, não se admitinda
alegaçOes de que a sistema e oneroso e de custo elevado, que as recursos
são escasos, urna vez que apareceram para salvar Bancos falidos, financiar
privatizaçoes e tratar a divida externa corn extrema generasidade, permitindo
ao capital especulativo internacional definir as rumos da politica ecanôrnica
interna, lançando a Pals, abruptamente, no processo de globalizacao,
destruindo a ernpresa nacional e pramavendo a exclusão social da classe
trabal hadora.

Destarte, fica evidente que a reformulaçãa do sistema de seguridade social
Irnplementado a partir de agosta de 1995 se inseriu no contexta de ajuste do
modelo nedhberal, que ao implantar a ditadura da rnjnaria, colocando
abstáculosao desenvolvimento plena da democracia, a distribuiçãa de renda
e a melhoria da qualidade de vida, irnpOs uma politica dedestruiçãa do
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serviço pUblico em todos os niveis, comprometendo direitos trabaihistas e
as garantias sociais e, por outro ado, desmontando Os instrumentos de
regulaçao da atividade econOmica privada.

A privatização da previdência publica, irnplicita na reforma promovida pelo
Governo FHC como instrumento de reduçao do ritmo de crescimento dos
gastos, é a exclusão de grande parte dos idosos da cobertura do sisterna
previdenciário, transformando-se numa grande ruptura social, a qua! já
assistimos.

A tentativa de forçar a criação de fundos ou empresas pUblicas corn
estatuto de pessoas jurIdicas de direito privado na previdéncia complementar,
comrn contratos de trabalho regidos pelo regime celetista, iridica 0
desaparecimento do Estado e, consequenternente, dos sistemas prOprios, da
gestao direta da previdéncia e saOde pUblicas, o que é grave.

Alérn do mais, a criação de fundos ou empresas pUblicas de natureza
privada implicará aporte de recursos e patrimônio publicos, dando calote no
passivo previdenciario existente, desobrigando inconstitucionalmente o poder
püblico da participaçao no custeio no-futuro, deixando a Previdéncia de ser
urn pacto solidãrio de geraçOes para transformar a morte dos atuais
servidores, ativos e inativos, bern como dos pensiQnistas, na condição do seu
sucesso.

Em Minas, o IPSEMG, corno conseqUência da pratica neoliberal, sofreu, de
1995 a 1998, urn arrocho financeiro jamais presenciado nos seus 88 anos de
existência, através do não-repasse das contribuiçoes descontadas dos
servidores e a respectiva'cota patronal, acarretando urna apropriaçäo
indébita de R$1.800.000.000,00, computados Os juros, acao que visava a
acabar literalmente corn o lnstituto, o que não ocorreu graças a resistência
dos servidores pUblicos através da Frente contra a Destruiçao dos Servicos
POblicos, corn respaldo da egregia Assernbléia Legislativa.

Diante de tais constataçOes, conclui-se que a reestruturaçao de regimes
prOprios de Previdéncia Social ,e, como conseqUencia, do IPSEMG em Minas
está sendo possivel, em primeiro lugar, porque ha a firme disposicao do
Governador Itamar Franco de !utar pela mudança do modelo econômico
vigente no Pals, para que, atràvés do aquecimento da atividade econOmica e
da consequente geração de erhprego, possa ser ampliada a base de
contribuiçao para o regirfie geral de Previdéncia, que a realização de
concurso piblico possa substituir Os contratos temporários precários no
serviço publico possibilitando o fortalecimento da Previdencia dos servidores
e o amparo as suas familias em segundo lugar dada a diversidade de meios
e a amplitude de objetivos marcadamente de grande alcance social o
processo de reorganizacao estrutural pressupunha a realizaçao de estudos
técnicos e legitirnidade deacao, o que foi possivela partir do rnOmento em
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que, nurn processo de co-participaçã& e co-responsabilidade, Os
servidores assumiram a gestão do IPSEMG por delegação do Governador
Itarnar Franco; em terceiro lugar, através do questionamento judicial da
reforma previdenciaria, consubstanciada na Emenda n o 20, na Lei n° 9.7 17 e
nas demais portarias e ordens de serviço do MP, em que o Estado obteve
êxito para preservar os principios do pacto federativo, a autonomia de
Estados e municipios e impedir a transferéncia de recursos ao caixa da
União, estancando urn processo de dependência permanente e
resguardando Os servidores pUblicos de aumentos progressivos de
contribuiçao previdenciária, consolidando assim as bases de construçao do
regime proprio de Previdência.

Nesse contexto e que, a partir do ano de 1999, corn o apoio do Governador
Itamar Franco, o IPSEMG resgata efetivamente sua rnissão institucional,
transformando-se no maior salário indireto do servidor püblico.

Corn a promulgaçao da Lei n° 13.404, de 15/12/99, que dé competência ao
IPSEMG para arrecadar e aplicar as contribuiçoes sociais, 0 repasse das
contribuiçOes obedece aos prazos previstos. Houve 0 pagamento das
parcelas da divida do Tesouro Estadual, o Instituto solucionou o deficit de
R$136.000.000,00 evidenciado no balanço de 1998, quitou a divida de
aproximadamente R$150.000.000,00 junto aos fornecedores e prestadores
de servicos, investiu R$5.000.000,00 em equiparnentos modernos para 0
Hospital Governador Israel Pinheiro e para a Superintendência OdontolOgica
e expandiu a assisténcia descentralizada, melhorando a qualidade dos
serviços ofertados e se fazendo presente em 668 rnunicipios.

Como politica alternativa, implantou 0 Programa IPSEMG-FamIlia, voltado
para a humanização do atendimento e para a promoção da saCde,
diminuindo o espaço entre a Instituição e o servidor publico e garantindo
disponibilidade dos serviços corn alto valor agregado, segurança,
credibilidade, confiabilidade e presteza.

Através da Lei n° 13.455, de de 12/1/2000, sancionada pelo Governador
Itamar Franco, o IPSEMG garante a integralidade das pensOes pagas a partir
de maio de 2000 e reconhece o marido válido ou companheiro como
dependentes dos segurados.

Pelo Decreto n° 41094, de 1°/6/2000, esté garantida a gratuidade total da
assisténcia médico-hospitalar e a reduçao na participação no custeio nos
tratamentos odontologicos, além da assisténcia complementar, compreendida
no acompanhamento psicologico, psiquiátrico e na disponibilizacao de
medicamentos a baixo custo através da drogaria do servidor, beneficio já
estendido ao interior do Estado. Assim, o Instituto se preocupa corn a saUde
integral do servidor

Como meta, propOe-se que a gestao da seguridade social do servidor, na
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sua totalidade, seja delegada ao IPSEMG, instituiçäo dotada de
personalidade juridica prôpria e autonomia administrativa e financeira, ente
especial, que, por sua prOpria natureza, possui instrumentos exclusivos para
prestaçâo de serviços peculiares, diferenciando-se da administraçao
centralizada pelos métodos operacionais utilizados no curnprimento de sua
missão institucional.

o Estado não pode continuar permitindo a dicotomia na gestao e na
prestação de benefIcios previdenciários e serviços assistenciais, ora
atendendo corn recursos do Tesouro, no caso das aposentadorias, ora pelo
IPSEMG, no que se refere a pensOes, seguros, auxilios e assistência social,
inclusive saUde. Tanto no aspecto do paralelismo e da superposição de
recursos organizacionais, quanto pelo crescente desembolso de recursos
financeiros, o sisterna inviabiliza o estabelecirnento de uma politica salarial
justa e dinâmica como urn atendimento eficiente ao universo de servidores
pUblicos ou investimentos em educaçao, transporte ou segurança.

Atento as transforrnaçoes soclais, o IPSEMG comemora seus 88 anos corn
a certeza de cumprir seu papel junto ao servidor e, alicerçado na experiéncia
adquirida ao longo do tempo, se apresenta como entidade capaz e ideal para
abrigar urn sisterna que tern a prestar beneficios previdenciais e serviços
assistenciais que se configuram como produtos identificados corn urn sistema
fim.

Apresentaçao Musical
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação do Hino do IPSEMG, pelo Coral do IPSEMG, sob a regéncia da
maestrina Karma Haddad.

- Procede-se a apresentaçao musical.
Entrega de Placa

o Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Dr. João Diniz
Pinto JUnior urna placa alusiva a esta homenagern, corn Os seguintes dizeres:
"Ao IPSEMG, pelos seus 88 anos de proficua e ininterrupta atividade
previdenciária em favor do funcionalismo mineiro, a homenagern da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 9 de
novembro de 2000. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Anderson Adauto, Presidente."

Palavras do Sr. Presidente
o 88° aniversário de fundaçao do IPSEMG que esta Assembléia

homenageia corn esta reunião especial constitui ensejo para que ratifiquernos
nosso apreço para corn uma instituiçao que se tornou positiva unanimidade
não sO para o funcionalismo, mas tarnbém para o povo mineiro corno urn
todo.

Nosso homenageado tomou forrna, como ja vimos, nos idos de 1912, mas
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recebeu a atual denominacao no ano de 1945, coincidindo corn a
redernocratizacão do Pals, apôs a ditadura do Estado Novo. Posteriormente,
tivemos os anos de chumbo da ditadura militar e hoje estamos submetidos a
urn pseudo neoliberalismo, que pretende desrnantelar a máquina
administrativa e o patrimOnio pUblicos.

Ora, e oportuno observar que, decorridos 88 anos, o IPSEMG passou pelas
diversas etapas da HistOria Republicana sem negligenciar a missão a que
fora destinado: a de ôrgão previdenciãrio modelo, encarregado da assisténcia
medico-social, de pecUlios, seguros, pensOes e aposentadorias em favor do
servidor pUblico mineiro e de sua familia.

A verdade é que os funcionários do IPSEMG mantiverarn a administração
do Orgao em niveis dignos da mais avancada previdéncia social, em que
pesem as pressOes e ingerencias externas que sofreram ao longo do tempo.

Atualmente, o Governo Federal, em seu propOsito de globalizar o Brasil
contra os brasileiros, está agindo para que a previdencia pUblica se
desmoralize, a fim de que os bancos privados possarn criar urn extraordinãrio
sisterna de captação e concentraçao de recursos dos trabalhadores. 0 born
senso indica que a previdéricia privada pode funcionar como complernento,
mas não substitui a oficial.

Fol assim pensando que as lideranças do funcionalismo publico mineiro
levaram adiante a Frente contra a Destruicao do Serviço PUblico, corn o
propOsito de obstar a privatização do IPSEMG. 0 movimento foi vitorioso, e 0
Orgao segue agora corn seu trabaiho exemplar, inclusive atuando corno
protOtipo de representatividade e de colegiado: em sua direcao, 0
funcionalismo e o corpo de beneficiários estã presente e participante, tal
como deve ser. Tenho a certeza de que Os senhores tern a dimensão da
responsabilidade que pesa sobre Os seus ombros e sobre o significado da
representativjdade dos funcionârios a frente do IPSEMG nessa
administraçao.

A gestão indevida por parte de outros Orgaos da adrninistracao pUblica e
coisa do passado. Esperamos que amanhã também continue sendo.

o que afirmamos vem comprovar que nao podemos ser radicals, a ponto
de liquidar corn a previdéncia pUblica. 0 sisterna enfrenta problernas, é
verdade:-as receitas se reduzem, e as despesas aumentam. No entanto, está
prevista, no âmbito das reformas constitucionais ja efetivadas, a criaçao do
fundo de aposentadoria dos servidores. Nesse item, o IPSEMG tern e tera urn
papel extrernamente irnportante. Esperamos que cumpra 0 seu papel para o
bern de todo o funcionalismo pUblico rnineiro.

Podemos dizer, a propOsito, que tarnbém esta Assernbléia - no exercicio de
sua funçao fiscalizadora - estã atenta para que nossos servidores sejarn
amparados, em futuro prOxirno, pelo fundo oficial de aposentadorias e
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pensoes.

E urna questao de honra para nOs, parlamentares mineiros, náo descuidar
do assunto e fazer a nossa parte, para que os servidores nao sejam
prejudicados. Para tal, uma de nossas garantias é exatarnente a presença do
nosso honienageado desta noite.

Neste mornento, esta Casa reconhece o valor do Instituto e presta esta
homenagern. Mais do que isso, o fOrum técnico que estä em curso tern
exatarnente o objetivo de buscar os caminhos que queremos para atingir os
resultados que todos desejamos.

Nossa homenagem ao IPSEMG e fruto de urn requerimento do Deputado
Durval Angelo, que, além de Deputado Estadual, é também funcionário
publico e conhece corn profundidade todas as dificuldades por que passou o
IPSEMG. Realmente, como muito bern colocou em seu discurso, teve
participaçao no passado e trabalhou, no momento da formaçao desse
Governo, para que o que diz respeito a administraçao do IPSEMG pudesse
ser encaminhado da forma corno está sendo hoje, ou seja, corn a presença e
a participaçao de funcionários e usuãrios na sua direçao.

E a nossa homenagern ao IPSEMG, através desse requerirnento aprovado
por unanimidade neste Plenário, é a homenagern a todos os seus servidores
e funcionários pUblicos de Minas. Graças a seu devotarnento a populaçao, o
Estado continua cumprindo as suas obrigaçoes, apesar do cerco econôrnico
que Ihe fazem, corn a concentração do poder tributário na União, a
privatizaçao dos Bancos pUblicos, o iniquo sistema de distribuiçao dos
recursos federais.

Senhoras é senhores, as ültimas eleiçOes municipais demonstraram,
principalmente nas Capitais, o desejo de rnudanças. 0 eleitorado estã
constatando que a moralidade administrativa e o principal fator da eficiência
dos governos. Pois é em nome dessa moralidade que sempre caracterizou a
postura do IPSEMG que nos congratularnos corn seus servidores e seus
diretores Receba o IPSEMG, na pessoa de seus Diretores e de todos vocês,
a mensagern calorosa do Legislativo mineiro. Nosso muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidencia manifesta seus agradecirnentos as

autoridades e aos dernais convidados, pela honrosa presença, e cumprido 0
objetivo da convocação encerraa reunião, convocando Os Deputados para
as reuniöes especiais de amanhã, dia 10, as 8 e as 14 horas, nos termos do
editál de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1i7 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 8/11/2000
PréidêcidbIDeputados Anderson Adauto e AntOnio Andrade

Sumário: Comparecimento -'Abertura- l a Parte: Ata - 2 Parte (Ordem do
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Dia): 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente --Chamada para verificacao de
"quorum"; inexisténcia de nümero regimental para votação; chamada para
recomposição de "quorum"; existéncia de nümero regimental para votaçao -
Votaçâo de Pareceres: Parecer sobre a indicação do titular da FHEMIG;
aprovacão - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposiçaes: Discussão, em
turno Unico, do Veto Total Proposiçao de Lei n o 14.578; manutençao -
Discussão, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei n o 14.582;
designacão de relator; emissão de parecer pelo relator; discursos dos
Deputados João Leite e Elaine Matozinhos; encerramento da discussão -
Registro de presença - Discursos dos Deputados João Leite e Elaine
Matozinhos - Encerramento.

- 	 Comparecirnento
- Comparecem os Deputados: 	 -
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Agostinho

Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto -
AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael
- Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - Joäo Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Marcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogerio Correla - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastiäo Navarro Vieira.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretãrio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

- 0 Deputado João Paulo, 2°-Secretãrio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reuniäo anterior, que e aprovada sem restriçOes.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase
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o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência

val passar a a Parte da reuntào, em sua 1a Fase, corn a discussão e a
votaçao de pareceres e a votaçao de requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniâo o

parecer do Grupo Parlamentar Constituido para Conhecer das Solicitaçoes
de Acesso a Docurnentos Sigilosos, apreciado na reunião extraordinãria
realizada ontem, a noite, bern como a Proposta de Emenda a Constituiçao n°
28/99 e Os Projetos de Lei n°s 451 e 774/99 e 801/2000, que receberam
ernendas na referida reunião e retornaram as comissöes.

Tendo em vista a importãncia da matéria constante na pauta, a Presidéncia
solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a chamada dos Deputados, para a
verificaçao do "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado João Paulo) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 37 Deputados. Nâo ha

"quorum" para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda
a chamada dos Deputados para a recornposição de "quorum".

o Sr. Secretãrio (Deputado Rérnolo Aloise) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 47 Deputados. Ha "quorum"

para votaçao.
Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer sobre a indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome do Sr. Fausto Ferrer FrOes para o cargo de
Superintendente-Geral da FHEMIG, objeto da Mensagem n° 125/2000. A
Cornissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai
submeter a rnatéria a votação pelo processo secreto, de conformidade corn o
art. 261, I, c/co art. 255, do Regirnento Interno. Os Deputados que desejarern
aprovar a indicação deverão registrar "sim", e Os que desejarem rejeitá-la
deverão registrar "não". A matéria serã aprovada por maioria simples. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem Os seus lugares. Em
votaçao.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos Os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira

Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edsón Rezende - Eduardo Herrneto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joäo
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márció Kangussu - Maria José
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Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Sebastiào Costa - Sebastiäo
Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados: votaram "não" 6
Deputados; houve 2 votos "em branco", totalizando 43 votos. Está aprovada a
indicação do Sr. Fausto Ferrer FrOes para Superintendente-Geral da
FHEMIG. Oficie-se ao Governador do Estado.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a .a Fase, a Presidência

passa a 2a Ease da 2a Parte da Reunião, corn a discussão e a votacão da
matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Discussão, em turno ünico, do Veto Total a Proposicão

de Lei n° 14.578, que dispOe sobre o direito dos usuários dos servicos e das
acOes de saüde no Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela
rejeicao do veto. Em discussão, o veto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se
a discussäo. A Presidéncia vai submeter a rnatéria a votaçào pelo processo
secreto. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem Os seus lugares.
Em votaçao.

- Procedé-se a votação secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos Os seguintes Deputados:
Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antonio Carlos Andrada - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Hely TarquInio - lvair Nogueira - Joäo Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcio
Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

0 Sr. , lresidente - Votaram "sirn" 31 Deputados; votaram "não" 16
Deputados; houve 1 voto "em branco", totalizando 48 votos. Está, portanto,
mantido, em turno Unico, o Veto Total a Proposiçao de Lei n° 14.578. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 14.582,
que prorroga o prazo para a concretização das medidas previstas no § 2° do
art. 10 da Lei n° 12.985, de 30/7/98. A Comissào Especial perdeu prazo para
ernitir parecer. Nos terrnos do § 2° do art. 145, c/c o art. 223, do Regimerito
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Interno, a Presidência vai designar relator em Plenãrio o Deputado Carlos
Pimenta, para emitir parecer sobre o veto, e indaga a S. Exa. se está em
cbndicoes de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Carlos Pimenta - Estamos em condiçoes de emitir nosso
parecer. 0 parecer e o seguinte. (- Lé:)

PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PRoPoslçAo DE LEI N° 14.582
Relatôrio

Por meio da Mensagem n° 142/2000, o Governador do Estado encaminhou,
para apreciação desta Casa, o Veto Parcial a Proposição de Lei n o 14.582,
que prorroga o prazo para a concretizaçao das medidas previstas no § 2° do
art. 10 da Lei n° 12.985, de 30/7/98.

Nos termos do § 2° do art. 145, c/c o art. 233, do Regimento Interno,
compete a este relator emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
Apôs analisar as razöes do veto e estudar a matéria, esta relatoria entende

que rnantêm-se as razöes que levaram este parlarnento a aprovar a
proposicão de lei em epigrafe, tal como fat encaminhada ao Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeiçao do Veto Parcial a Proposiçao

de Lei n° 14.582.
0 Sr. Presidente (Deputado Antonio Andrade) - Em discussão, a veto. Para

discuti-lo, corn a palavra, a Deputado João Leite.
0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dernais pessoas

presentes, telespectadores da TV Assembleia; a nossa manifestaçao em
relaçaa ao veto é cantrária. Trata-se de uma legislaçao que nasceu do
trabalho da Comissão Parlamentar de lnquerito que, por vãrios meses,
investigou a sistema carcerário no Estado de Minas Gerais.

A Lei n° 12.985 trata de alga importante para a mudança da politica
carcerária e penal do Estado. Vejo aqui a maioria dos Deputados que
trabaiharam na Comissão: a Vice-Presidente, Deputado Durval Angelo, o
relator, Deputado Ivair Nogueira, bern como a Deputado João Batista de
Oliveira. Todos nôs pudemos, naqueles dias, constatar a situação grave por
que passava a sistema carcerário de Minas Gerais, e ainda passa. Alguns
querem fazer pensar que Os Deputados tern alguma coisa contra a Secretaria
daSegurança Püblica ou contra qualquer policial. Näo e isso. Sabemos que
nãa foram somente Os membros da Comissão que votarani favoravelmente
aquele , projeto. Toda a Assembléia Legislativa votou favoravelmente ao
Projeto de Lei n° 12.985, da CPI Carcerária.

Serã que querer que a Policia Civil e a Secretaria da Segurança PUblica
cuidem da investigação façam a trabalho de policia judiciaria e fiquem
liberadas da guarda de presos e querer esvaziar ess&Secretaria? Para que a
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contribuinte do Estado de Minas Gerais investiu no policial? Para que ele
guarde presos ou esteja nas ruas, investigando, trabalhando contra o crime
organizado? Creio que essa é a questão que precisa ser avaliada. Vamos
impor ao policial civil a guarda de presas, transformando a Detetive, a
Delegada e. a Inspetor em Carcereiros, ou vamos dar uma chance para que
esses policiais cumpram a determinaçãa da Constituiçãa? As CanstituiçOes,
tanto a Federal quanto a Estadual, determinam que o policial civil e a
Secretaria da Segurança PUblica sejam responsáveis pela investigaçâo e
elucidaçao de crimes, que, muitas vezes, são da maior gravidade e merecem
a atenção e a tempo do policial.

E a que e que está senda imposto aos 8.700 policiais civis de Minas
Gerais? A guarda de 12 mil presas. Foi nisso que a legisladar pensou, foi
nissa que a Assembléia Legislativa pensou, ao determinar a transferência da
guarda de presos da Policia Civil e da Secretaria da Seguranca Püblica para
a Secretaria da Justiça. A intenção foi preservar e dar tempo ao policial para
investigar.

Corn muita prazer, concedo aparte ao Deputado Alberta Bejani. Ele,
também, trabalhou cam essa matéria, durante muito tempo, coma Vice-
Presidente da CPI que tratou da facilitação de carteiras de habilitaçao.

0 Deputada Alberta Bejani (em aparte) - Muito abrigada, Deputada João
Leite. Em primeira lugar, quero parabenizá-lo pela brilhante campanha em
Bela Horizonte. Nem sempre as melhores são as vencedores. Não tenha
düvida quanta a isso.

Estamos plenamente de acarda corn V. Exa. Trabalhamos sob a sua
Presidência e entendemos que e perder tempo fazer cam que urn palicial civil
se dedique a cuidar de presos, a emitir carteiras de habilitaçao au de
identidade. 0 palicial civil é forrnado para fiscalizar, para investigar. Corn tuda
isso, Minas Gerais jé cameça a se tarnar urn Estado bastante vialento,
preocupanda ate as moradores das cidades menares. Acha que essa é uma
questãa de bam-sensa. Não se trata de misturar siglas partidarias corn a
pasição de pessoas que trabalharam, trabalham e entendem do assunta, au
dos próprias paliciais.

Se for feita uma enquete, de cada dez paliciais civis, corn certeza, as dez
assinarão que nãa querem mais cuidar de presos, pais não forarn formados
para issa; não querern tratar de carteira de habilitaçãa au de identidade. Esse
é urn - trabaiho que tern de ser feito pelas areas respansáveis, e,
naturalmente, dando candiçOes ao Estado de ter major seguranca.

Tomara Deus que esse que se diz Governador do Estada de Minas Gerais,
Dr. Itamar Franca, cornece a criar juiza a partir de agora e veja que Minas
está precisanda ser gavernada. Obrigado, Deputado.

0 Deputado João Leite - Obrigado, Deputada Alberta Bejani, quero
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parabenizã-lo, também, pela votaçao que alcançou em Juiz de Fora. Sei
que V. Exa. também teve o desgosto de enfrentar a maquina, e sabemos
como ela funciona.

0 Governador do Estado vetou justamente urn artigo importante dessa
legislacão. A mensagem do Governador passou pela Comissão de Direitos
Humanos e recebeu parecer do Deputado Adelmo Carneiro Leão. 0 art. 7°,
que esté vetado pelo Governador do Estado, diz o seguinte: "Fica vedada a
construcao, pela Secretaria da Seguranca PUblica, de estabelecirnento penal
de qualquer natureza".

Acho que isso tern de ser colocado para que a população de Minas Gerais
responda: o contribuinte paga para que a Policia Civil, a Secretaria da
Segurança PUblica construa unidades penais, fique cuidando de presos, quer
que a Secretaria da Seguranca Püblica, a Policia Civil esteja nas ruas,
investigando, desmantelando quadrilhas, o crime organizado? Creio que essa
e a pergunta a que a população de Minas Gerais deve responder.

Pela experiencia de quem passou vãrios meses corn outros Deputados,
conhecendo o sistema carcerário, conversando corn entidades envolvidas
corn a questão do sistema carcerário, fazendo audiências püblicas,
conversando corn a população, a resposta é muito fãcil. Creio que essa
resposta os Deputados deverão dar, também, ao veto do Governador.
Queremos o policial civil guardando presos ou nas ruas, investigando Os
crirnes, cuidando da segurança da população?

E muito fácil dizer que os Deputados da Comissão Parlamentar de lnquerito
querem esvaziar a Secretaria da Segurança PUblica. Essa e uma
argumentação fragil, não consegue sustentação, porque a pergunta que tern
de ser feita é a seguinte: a população de Minas quer que a Policia Civil
permaneça guardando presos?

Acho que podemos, como disse muito bern o Deputado Alberto Bejani,
perguntar ao policial civil também: o senhor quer ficar como Carcereiro,
guardando presos, ou sua entrada no serviço püblico se deu para dar
seguranca a öp"ulaçãô? Acómpaiihamos sistemas de segurança, e vérios
Deputados tiveram oportunidade, corn a visäo que a Assembléia Legislativa
tern, decdnhecer modelos de outros lugares do mundo, pudemos ver como
funciona,a vàlorização do policialse dá nas ruas. A promoção dos policiais
se dã nas üás1 E áli que são reconhecidos pelas autoridades e pela
populaçãol E 'o sèü trabaiho de rua, enfrentando o crime organizado,
conseguindo'desmäntelar quadrilhas é nesse momento que a populacao e
asaütoridades recöñhecem seu valor, dá-se a valorizaçao e a promocão do
policial. - 	 1

E, neste momento, ouvimos qüe•o Deputado quer esvaziar a Secretaria da
-'Sègurähça PUblica. Ora, 	 Policia Civil foi feita para guardar presos? A
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Policia Civil também foi pensada para ernitir carteira de habilitação? Urn
Detetive é taihado para aplicar prova ern motoristas? E para isso que o
contribuinte gasta na formação de urn Detetive, ou será que a formacão do
policial se dã para que ele esteja nas ruas, investigando e acompanhando o
dia-a-dia da populacao? Sim. Essa é a argumentaçao correta.

E fragil o argumento de que determinado Deputado é contra o policial, por
querer que ele esteja nas ruas, investigando crimes. Ora, quern vai acreditar
nesse absurdo? Ninguém acredita que, ao querermos que as unidades
penais estejarn sob os cuidados da Secretaria da Justiça, estejamos
procurando restringir a atuação do policial. Pelo contrário: estamos
reconhecendo o valor do policial civil no local exato que Ihe cabe atuar, e
esse local é as ruas. E ai que a populacão mineira quer e que o legislador
deve querer ye-b atuar.

0 policialcivil precisa ter tempo para investigar crimes de dificil elucidaçao,
como e o caso dos desaparecimentos. Ha pessoas desaparecidas em Belo
Horizontehã anos, e a policia não consegue elucidar os fatos. Por qué?
Porque precisa de tempo para fazer isso.

Não tenho os dados de hoje, mas havia apenas dois Detetives na
Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Por que não mais? Em 1999, 1.000
pessoas. eram tidas corno desaparecidas em Belo Horizonte. Será que vamos
preferir qüe os Detetives continuem guardando os presos, ou vamos querê-
los nas ruas, investigando e procurando as pessoas desaparecidas?

Esta e argumentação correta. Por isso, somos totalmente contrários ao
veto do Governador ao art. 7°. Corn isso, ele impOe ao policial civil,
eternamente no Estado de Minas Gerais, a guarda de presos. Pretende que o
Detetive,- o Delegado permaneçarn na porta da cadeia, cuidando de presos.
Serã que e para isso que o Estado está investindo nos policiais, ou não
temos problernas nas ruas? As ruas de Belo Horizonte, de Uberlândia, de
Governador Valadares, de Uberaba, de todo o Estado, enfirn, estão na mais
perfeita ordem e nelas reina a tranquilidade? Ja não ha problema de
segurança?

Ora, se temos problernas de seguranca, precisamos da Policia Civil
novamente nas ruas, e, para que isso aconteça, é fundamental que a
Assernbléia Legislativa diga "não" ao veto do Governador ao art. 7°. Esse
artigo proibé a Secretaria da Segurança PUblica construir mais cadeias.

0 que aconteceu neste Governo? A Secretaria da Seguranca Piblica,
dispensando licitação, construiu trés unidades penais de grande porte. Uma
delas é o CERESP da Gameleira, que abriga hoje 460 presos, e policiais civis
e que cuidam deles. Mais grave ainda: como não ha nümero suficiente de
policiais civis para guardar todos os presos, a Policia Militar esté no entorno,
prestando serviço de segurança.
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A Policia Civil está comprometida corn a guarda de presos, assirn como

a Policia Militar, deslocada de algum ponto da Regiao Metropolitana de Belo
Horizonte para guardar presos. Se a Policia Civil e a Policia Militar foram
deslocadas, estamos perdendo efetivo policial nas ruas, onde deveriam estar.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeco o aparte, Deputado João
Leite. Parabenizo-o pelo enfoque. Concordo corn o projeto, extremamente
importante para a regularidade de apenas urna unidade tomando conta nas
cadeias, nos presidios, nas penitenciárias, o que racionaliza e diminui custos
para o Estado, conseqUentemente para a sociedade mineira, para quem esse
projeto é extrernarnente importante.

Não entendemos o objetivo do art. 7°, que foi vetado. Parece ate que
alguma posiçao pessoal influenciou o Governador para que o vetasse.
Construçao é corn o DEOP, que conta corn uma equipe de engenharia e corn
pessoal especializado. Não faz sentido a Secretaria da Segurança Püblica
manter urna estrutura para tornar conta de construçao. E ate suspeito. A
sociedade não entende por que a Secretaria da Segurança Püblica tern que
fazer processo de licitaçao para construir cadeia. Em administraçao de
empresas, de maneira geral, quern compra, normalmente, nao guarda; quem
compra urna mercadoria não toma conta do almoxarifado. Podemos dizer que
quern investiga e prende também nao deve cuidar de quem está preso.

Temos observado que o contato da Secretaria da Segurança PUblica e da
Policia Civil corn as cadeias e corn os presidios tern provocado grande
insegurança. De certa forrna, tern fortalecido o crime organizado.
lnfelizmente, existe urn manejo dos presos corn relaçao ao tráfico de drogas,
ao roubo de cargas e ao crime de maneira geral. Se transferirmos esse
encargo para a Secretaria da Justiça, temos grande chance de contar corn
pessoas rnais especializadas e de moralizar urn pouco mais Os presidios e as
cadeias, o que seré born para a sociedade mineira.

Somos favoráveis a derrubada do veto, por entender que não ha
necessidade de a Secretaria da Segurança Püblica lidar corn construçOes,
tarefa de pessoas especializadas. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite -, Agradeço ao Deputado Paulo Piau e registro a
presença do Deputado Miguel Martini, autor do requerirnento que possibilitou
aquela ' CPI, que deu tantos frutos. E dificil irnplantar o que a prOpria
Assernbléia Legislativà aprovou. 0 projeto de Iei foi aprovado pela
Assernbléia e sancionado pelo Governador Eduardo Azeredo.

E interessante ressaltar que, no Governo passado, houve a irnportante
transferência de' quatro' unidades penais. A prirneira delas foi a da cadeia
iUblicade Uberlândia, onde a CPI encontrou uma situaçao da rnaior
graiidade Os policiaiscivis trabaihavarn sem nenhurna condiçao. Estavarn
na Delegacia de Uberlãndia, com quase 2OO presos. Os Delegados

753
chegararn a enfrentar vérias rebeliöes, corn a Policia Civil e corn a Policia
Militar. Atualmente, a situacao näo é das meihores, rnas tambérn não é a que
a CPI encontrou na delegacia.

As delegacias estavarn funcionando, e os Delegados tinham de estar,
praticarnente, o tempo todo voltados para a situacao explosiva da Delegacia
de Uberléndia, sem poder dar a seguranca que a populacão de Uberléndia
merecia. 	 -

Lembro-me da cadeia publica de DivinOpolis, que também foi transferida
para a Secretaria da Justiça. Se puxarrnos pela mernOria, varnos lernbrar a
situaçao da Delegacia de DivinOpolis, onde ocorriam rebeliöes constantes; Os
policiais enfrentavarn, a todo o mornento, situaçoes dificeis, corno a tornada
de reféns. Em urna dessas rebeliOes, no ano de 1997, o padre que sernpre ia
a essa cadeia celebrar missa foi tornado corno refém. A cidade viveu urna
situacao dramática. Houve a transferência, e hoje a unidade penal de
DivinOpolis e cuidada pela Secretaria da Justica. De 1998 ate hoje, se não
me faiha a rnemôria, ocorreu apenas uma rebelião em Divinôpolis. Antes elas
eram constantes.

As unidades penais de Patos de Minas e Governador Valadares tarnbérn
forarn transferidas para a Secretaria da Justica. A idéia da Assembléia
Legislativa, da CPI Carcerãria era a de que a Policia Civil fosse liberada para
fazer o seu trabalho constitucional, a firn de dar seguranca a populaçäo de
Minas Gerais, ou seja, as Detetives, as Delegados ficariam liberados para as
investigaçoes nas ruas, antecipando, ate mesmo, crimes e buscando as
pessoas desaparecidas. Esses desaparecimentos trazern angUstia a muitas
familias, rnas, na maioria das vezes, a Policia Civil näo tern condicoes de
atender, por falta de policiais, que hoje estão encarregados de guardar
presos.

Não e rninha intençao nern de outros Deputados esvaziar nada. Pelo
contrãrio, querernos a valorizaçao dos nossos policiais, da Secretaria da
Segurança PUblica. A expectativa dos Deputados e da populaçäo de Minas
Gerais ea de que essa Secretaria e a Policia Civil tenham condiçoes de estar
nas ruas para enfrentar a crime, que, lamentavelmente, se organiza, cada
vez mais, em Minas Gerais.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, obrigado
pelo aparte. Tenho acompanhado essa proposição durante toda a sua
trarnitaçao, no 1° e 2° turnos. Reconheço a irnportância dessa norma
constitucional para a Estado de Minas Gerais, que, dessa rnaneira, valoriza a
atividade de cada orgao, de cada categoria do serviço püblico.

Sabernos da gravidade do problerna da seguranca nào sO em Minas, mas
também em todo a Brash. Sabemos da gravidade identificada pela prOpria
CPI Carceréria, tao bern presidida por V. Exa. Vernos vérias iniciativas que
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estão tramitando aqui, ate mesmo a partir do seminário que esta Casa fez
sobre segurança publica. A grande demanda do povo mineiro e brasileiro e
segurança pUblica. Este é urn grave problema, que afeta toda a sociedade.

Essa medida, como tantas outras que estão sendo propostas, visa,
exatamente, a isto: melhorar o aparelho de segurança pUblica de nosso
Estado. E uma das graves questoes que temos de enfrentar e que temos
poucos homens e mulheres na Secretaria da Segurança Püblica, urn nUmero
bern inferior ao que deveriamos tel. Na própria Policia Militar, também temos
deficit de pessoal - precisariamos de mais policiais nas ruas.

Mas, além do aumento desse efetivo, seja da Policia Civil, seja da Policia
Militar, algurnas medidas, que nâo implicam em gastos, devern ser tomadas,
como a de fazer corn que o policial militar ou o civil, que tern a funçao
constitucional de dar seguranca, de agir preventivamente ou de gerar essa
seguranca, estejam, efetivamente, exercendo esse papel. Mas podemos
verificar, Deputado João Leite, como V. Exa. bern sabe, que muitos homens e
mulheres da Policia Militar estão em funçOes burocráticas - o que poderia ser
perfeitamente suprido por outros servidores püblicos -; poderiam estar nas
ruas, dando segurança a populaçao. 0 mesmo acontece na Policia Civil. Não
e função da PolIcia Civil cuidar de presos em presidios; isso e função da
Secretaria da Justica. Se não temos homens suficientes, que o Governo
encontre uma alternativa - e existem várias acöes que podemos adotar no
Estado.

Aqui, entra a questao que está em discussão - e tenho certeza de que esta
Casa vai âvançar heste sentido: trata-se de retirar os policiais civis das
funcoes burocráticas. Não me refiro apenas aos que estào cuidando de
presos, mas também aos que estão em outras funçOes burocráticas, como no
DETRAN. No Rio Grande do Sul, apenas por adotar-se a mesma medida que
está sendo proposta nesta Assembléia Legislativa, mu homens da Policia
Civil, que estavam sendo utilizados na burocracia, foram para as ruas.

Acho que o problerna da segurança püblica admite uma série de atitudes,
de pósicionamentos e de medidas. Uma delas e que precisamos de pessoal,
e acho que otimizar o pessoàl existente na Policia Civil e na Policia Militar é
fundamental para garantirmos a segurança püblica.

Então, parabéns a V. Exa., por esse projeto. Tenho certeza de que esta
Casa estã caminhando parà dar ao Governo o aparelho de que precisa para
garantir a segurança publica, e urn dos rnecanismos para é esse. Jã ouvi o
proprio Secretãrio de Segutança Püblièa dizendo que os policiais que desloca
para cuidar de presos reclamam muito, pois' eles mesmos se sentem
diminuidos em sua funçao - se ele e umpolicial, quer ser operacional, que
estar nas ruas, investigando e combatendo o crime, e o colocarn dentro de
uma cadeia ou de urn presidio, cuidándo de preso, o que 'não e sua função.
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Quer dizer, o treinamento que recebeu näo é para aquilo, rnas para estar
nas ruas. Então, essa é uma medida necessária, e tenho certeza de que,
pela sensibilidade dos meus nobres pares, esta Casa vai caminhar nesta
direção. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite - Agradeco a contribuicao do Deputado Miguel
Martini, sempre peocupado corn essas situaçOes e grande conhecedor da
realidade do Brasil, ja que presidiu por tanto tempo, corn brilhantismo a
UNALE. Ele sabe muito bern o que funciona e o que não funciona em outros
Estados.

Essa é a questão que devemos colocar para a população de Minas Gerais;
é a rninha preocupação; essa é a razão de eu estar nesta tribuna,
defendendo tanto essa questão. Meu interesse e melhorar a seguranca
pUblica. A näo ser que não tenhamos necessidade de mais homens e
rnulheres garantindo a seguranca da população nas ruas. Se assim for, estou
errado. Se nao temos problemas de seguranca em Minas Gerais, minha
presença aqui não se justifica. Mas, se precisamos melhorar nossa
segurança publica e Se, para isso, precisamos ter rnais efetivos nas ruas e
dar melhores condiçOes ao nosso policial, minha presenca aqui se justifica e
estou fazendo a defesa correta.

Não tenho nenhum outro interesse, nao quero esvaziar nada, ao contrário,
quero apoiar e valorizar o trabalho de segurança pUblica.

Não considero que valorizar seja permitir a permanéncia de 400 policiais
civis na Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Será que o Estado investiu
para ter 400 policlais guardando presos em Ribeirão das Neves?

E essa a resposta que temos de dar, que a Assembléia Legislativa tern de
dar. Será que investimos tanto num policial para que ele fique licenciando
automOvel, colocando placa em carro, fazendo exame de direçao em
motoristas? Serã que investimos tanto nos Delegados para que eles fiquem
cuidando de presos?

Não está correto. A Assernbléia Legislativa novamente deve dar uma
resposta a essa questao. Em 1998, tivemos a transferéncia de quatro
unidades e neste Governo nenhuma unidade foi transferida.

0 Governador, expirando a prazo - julho de 2000 - que a CPI e que a
Assembléia Legislativa concederam ao Executivo, de dois anos para
transferências, sem nada ter sido feito, pediu mais dois anos. 0 relator e a
Cornissão de Direitos Hurnanos fizeram urn trabalho excelente para criar urn
cronograma de transferencia, prevendo, em 240 dias, por exemplo, a
transferéncia do Centro de Remanejamento da Secretaria da Segurança
PUbljca de Belo Horizonte, o CERESP, da Nova Gameleira, a de Betirn, de
Coronel Fabriciano, de Juiz de Fora, do CERESP construido pela Secretaria
da Segurança.

I1
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o que pretende a Governador? Pretende que a Secretaria da

Segurança seja o qué?
Agora, e uma construtora. Ficará construindo unidades penais no Estado

de Minas Gerais. Quando aprovamos, na Assembléia Legislativa, a Lei n°
12.985, Os Deputados tiveram a cuidado de dar do Diretor de unidades
penais, aos Diretores de penitenciárias a direito de ordenar despesas, ele
pode fazer as pequenos reparos, se urna cela està estragada ele pode
ordenar despesas. Construir fica a cargo do DEOP, que constrOi por rneio de
licitação. Não é a Secretaria da Segurança. Ela deve estar envolvida corn a
seguranca do cidadão de Minas Gerais.

E issa que pretendemos. Não querernos esvaziar nada; ao contrário,
valorizar. Concedo aparte ao Deputado Errnano Batista.

o Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Nobre Deputado João Leite,
desde que V. Exa. adentrou nas umbrais desta Casa, tern sido urn defensor
intransigente da liberdade individual, do direito do cidadão e, principalmente,
da segurança da sociedade.

E corn base nesse diapasão que V. Exa. tern-se comportado. E tern não
apenas ficado na letra morta da palavra nem na fantasia do discurso. Tern
agido de forma a mostrar a materializaçao de seu ideal.

o projeto de lei que hoje estamos discutindo, o veto aposto pelo
Governador, teve inclusive, por inspiração a brilhante cabeça de V. Exa.

Mas a Governador, ao vetar esse dispasitivo, está criando uma
superposição de funcOes, parque, no meu entendimento - que e a de V. Exa.,
e a esciarecirnento fol brilhante ate agora -, a funçao da Secretaria da
Segurança é dar seguranca ao povo. 0 DEOP e encarregado de executar
obras. Autorizando-se a Secretaria da Segurança a realizar obras, está
havendo uma superposição de funçoes, e isso não funciona em sistema
algum.

A taxa de segurança é a alegaçao do Governo para vetar esse artigo e
autorizar a Secretaria da Segurança a executar obras de presidios.
Argumentad Governo que ha sobra de dinheiro na Secretaria e que ela pode
aplica-lo na construção de presidio. Veja V. Exa. que essa declaraçao do
Governo é a decretaçao da faléncia do sistema, porque, se ha dinheiro, e a
povo não tern segurança, é uma questao de gestao. E precisa meihorar a
gestão desse serviço. Por outra lado, se a sisterna nao funciona, e existe
dinheiroarráncado do orçamento parco do povo mineiro, e se, havendo
dinheiro, não ha segurança, seria melhor acabarmos corn a taxa. E issa que
precisa acontecer.

Mas a Governo alega que a Secretaria em essa autanzação nao pode
fazèr obra E urna falácia porque, por rneio de convênio, pade-se rernanejar
as sobras e repassar as recursos para a DEOP ou mesmo para a Secretaria
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da Justiça, que, a partir de agora, será a responsavel pela educacao dos
presid iãrios.

A filosofia aplicada hoje é errada. Temos policiais vigiando presos.
Precisamos é de ter sociologos, professores e assistentes saciais
reeducando a individuo que foi extraido - corno urn apéndice rnaligno do
corpo humano - da sociedade e segregado temporariamente, para ser
reeducado e retornar prestando beneficios a ela.

o trabalho de V. Exa., Deputado, merece elogio, merece loas, e não
poderia me furtar desse compromissa corn a rninha consciência diante de V.
Exa. Parabéns pelo trabalho que vem sendo executado!

o Deputado João Leite - Deputado Errnano, prestel atencão a sua fala
porque sabia que aprenderia, coma sernpre, corn a rnaneira pela qual V. Exa.
trata essas questoes, corn tanta seriedade e brilhantisrno. Isso veio a trazer
rnais argumentos para este discurso que fazemos sabre a veto do
Governador. Veio apoiar as nossas propostas e a entendimento que ternos.

Pretendem alguns, Deputada Ermana Batista, usar argurnentos que tern de
ser superados. A sociedade de Minas Gerais nao pade aceitar mais que se
diga que defesas coma esta que estou fazendo da tribuna são defesas de
bandido. Aa pretendermos a presença da Policia Civil nas ruas, a que
queremos e dar seguranca para a papulaçao de Minas Gerais, e lutar contra
a criminalidade, que, coma vemos, a cada dia mais está se arganizando e
trazendo para a populaçao do Estado urna grande inseguranca.

Creio que V. Exa. foi brilhante em seu aparte. E a veto do Governador se
dé a urn artigo muito importante, porque ele trata de alga fundamental que é
a presença palicial nas ruas e a determinaçao que a Secretaria da Seguranca
PUblica de Minas deve tel: prestar segurança publica.

E essa a pretensão desse artigo. Corn muita prazer, concedo aparte ao
relator, Deputado Carlos Pirnenta.

o Deputado Carlas Pimenta (em aparte)* - Agradeço a aparte de V. Exa.,
Deputado Jaão Leite. Acha que não poderlamos ter urn outro momenta tao
propicio . para expor a nosso pensarnento e rnostrar clararnente a populaçao
de Bela Horizonte urna outra face de uma mentira que se pregou durante
alguns meses, principairnente quando V. Exa. deixou, se afastou urn pouco
da Casa para dedicar-se a campanha de Prefeito. Alias, quero ate
parabenizã-lo pela excelente trabalho que fez, a quase meio rnilhãa de votos
que teve coma candidato a Prefeito de Bela Horizonte, vatos conscientes,
embora tenham tentado deturpar a sua imagem, tachando-o de defensor de
bandidos, de urna pessoa que nãa se preocupa verdadeiramente corn a
segurança pUblica. Esse prajeta, por si sO, a sua participaçao na Cornissão
de Direitos Hurnanas, a sua preacupacão fala, e testemunha viva do trabaiha
incansável que a Deputado Jaão Leite tern feito na Casa, da forma exemplar
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corn que tern correspondido aos anseios do povo.

Na verdade, o que querernos e uma segurança pUblica ideal. A segurança
pUblica de Minas Gerais estã passando por momentos proporcionados por
atitudes, muitas vezes, mal-tomadas, por parte da Secretaria, por defésas
violentas de uma estrutura que ja não cabe mais na modernidade, na nossa
sociedade. Se temos hoje uma certa segurança em Minas Gerais, quando se
cornpara corn São Paulo e corn Rio de Janeiro, essa segurança que ainda
temos é frágil e pode não existir mais daqui a urn tempo, porque notamos que
a evoluçao dos fatos, a forma como a violéncia tern acontecido vai acábar
fragilizando e destruindo àinda mais a nossa segurança. Urn dos pontos e
esse.

A Secretaria da Segurança PUblica nao pode mais, não e admitido mais
que o Delegado, que o Detetive fiquem tomando conta de preso. Acho que
isso não existe mais. 0 dever do Delegado e participar dos inqueritos, das
investigaçoes. A Secretaria tern de ser ágil, moderna, bern equipada. Agora
mesmo estäo chegando R$12.000.000,00 para o sistema de segurança do
flO5SO Estado, os quais foram repassados pelo Governo Federal. A
manifestaçao que ouvimos foi a de que o dinheiro e pouco não vai dar para
nada. Se ele e pouco, vamos utilizá-lo bern, ele e pouco, mas estã chegando,
vamos poder aprimorar ainda mais. Acho que a sociedade hoje exige a sua
segurança, que se faz corn recursos, corn uma boa policia, o que nOs temos,
e também, e principalmente, corn boas leis, uma boa legislaçao que
acompanhe a tendência de todos os Estados do nosso Pals, de todos Os
paises avançados: Vamos deixar a PolIcia Civil ocupando as suas tarefas,
corn segurança para eles, sendo bern remunerados. A PoIlcia Militar tern que
ter a sua missão, a sua funcão. No caso de Minas Gerais, o preso tern que
ficar a cargo, realmente, da Secretaria da Justica, que, infelizmente, estã
esvaziada, e uma Secretaria fraca. Se não fortalecerrnos a Secretaria da
Justiça, a ünica coisa que vai aparecer é aperias a parte que trata dos
direitoshumanos; que e uma outra rnissão da Secretaria da Justica. Ela tern
que tornar conta dos presos, 'construir presidios modernos, seguros, que
deem condiçao aos presos de viver como gente. Foi isso o que V. Exa.
defendeu toda a sua vida nesta Casa. 0 seu nome esté intimamente ligado
aos direitos humanos, rnas por essa visão, por esse ãngulo, e não pela visão
deturpada, pela visão de algumas pessoas que querern Ihe imputar a pecha
de queo Deputado João Leite vive para defender o bandido, o marginal. Não
é desa forma. V. Exa. sernpre procurou aprimorar ôs direitos humanos nesta
Casa: Acho que a contribuiçãoque estarnos dando é das mais importantes.
SO não enxergaquem não quer; so não enxerga quem quer perpetuar urna
'situaçab que não cabe mais nos dias de hoje: deixar a cargo da Secretaria da
Segurança Püblica a rnissão de construir. Eles estão mais preocupados em
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rnanter o dinheiro em caixa, em rnanter a autonomia de construir cadeias
ou em tomar conta, realrnente, das suas missöes constitucionais?

Então, Deputado João Leite, esse projeto, na nossa visao, na visão do
parlarnento, deve ser derrubado, porque estarernos contruibuindo para o
aperfeiçoamento do sisterna de segurança do nosso Estado. Estarnos
prestes a ver a união das duas pollcias. E uma discussão que está se
travando aqui ha mais tempo. E o ünico Estado do Pals em que nao ha
comando Unico. Aqui ternos o Secretário da Seguranca Püblica e o
Comandante da Policia Militar. Quando as duas policias se encontram vão as
turras, porque não ha uma convivência, não ha, historicarnente, essa união.
Parece que são inimigas. 0 inirnigo comum, o bandido, deixa de ser
importante para que o policial militar veja, enxergue no Detetive o seu
inirnigo.

Então temos de mudar isso. 0 povo está aflito. Hoje, quando se fala em
segurança püblica, as pessoas, principalmente dos grandes centros, a
qualificam como prioridade, ao lado da saüde, do aperfeiçoamento da
educaçao. Temos de procurar criar boas leis e não vir aqui para este Plenãrio
corn idéias retrOgradas, que prevaleceram e foram realidade alguns anos
atrãs. Hoje nao ha mais lugar para elas. Ou encaramos de vez, corn
responsabilidade, o setor de seguranca publica, proporcionando-Ihe uma
carninhada estável, ou vamos nos render a interesses, a momentos.
lnfelizmente, quem vai pagar a conta é o povo de Minas Gerais, corn
angUstia, corn temor, pois ja não pode sair de casa para ir a esquina, ao
mercado, ja nao pode andar corn tranquilidade em nossas ruas, não pode ir
mais ao Mineirão porque corre 0 risco de levar urn tiro, de ser assassinado,
de ser espancado. Os nossos jovens não podem ir as escolas porque 92%
das crianças de rua de Belo Horizonte fazem uso de droga. Isso quern diz
são cientistas. Temos de encarar que, de 1993 a 1997, dobrou o nUrnero de
estudantes viciados em nossas escolas publicas. Não podernos encobrir essa
realidade, não podemos fugir dela. Ternos de encarã-la corn
responsabilidade, ernbora existam ainda setores que procuram mantel como
exemplos de seguranca pUblica modelos que ja não cabem mais em nosso
Estado Parabéns pelo seu trabaiho.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Creio
que o relator responde por todos nOs. Seré que esse modelo, esse sistema
de segurança pUblica está atendendo ao cidadão de Minas Gerais? Essa
resposta deve ser dada pela Assembléia Legislativa. Se atende, creio que a
Policia Civil tern de continual cuidando de presos, tern de continuar
construindo unidades penais, tern de continuar corn os 400 policiais civis na
Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. E isso o que enfrentarnos quando
queremos o bern da populacao. Foi isso o que enfrentei naminha carnpanha
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em Bela Harizonte. 0 rneu partida enfrentou tuda isso, pois usaram
panfletos dizenda que a Deputada João Leite defendia bandidos. Fai isso que
o' PSB, num panfleta covarde e infame, usou contra mirn em Bela Horizante,
alérn de usar urn Delegado aposentado, de usar urna carta falanda que estou
ao ado dos crirninosos em Minas Gerais. Temos de dar chance para que ele
prove nos tribunais quando aconteceu isso.

Para me candidatar ao cargo de Prefeito de Bela Horizonte tive que tirar 17
certidOes, todas negativas. Tenho urna vida limpa, honrada, ao contràrio de
muitos que me atacaram covardernente corn panfletos de urna campanha
riqulssirna. A todo momenta atacararn-nos corn infâmias, corn mentiras coma
essa. Mas a verdade está colocada, e é a populaçao de Minas Gerais,
Deputado Alberta Bejani, quem vai responder se esse sistema de seguranca
serve. Acho que temas que mudá-lo corn leis.

0 Deputado Alberta Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Joãa Leite.
Gostaria apenas de dizer uma coisa que foi muito pouco falada aqui. Trata-se
do porquê dessa briga a respeito da transferéncia para a Secretaria da
Justiça, principalmente das obras que estão sendo realizadas. São cadelas
chamadas de emergenciais. Elas tern que ser feitas sem licitaçao, porque
trata-se de uma emergencia. Em Juiz de Fora, par exemplo, construiram urna
cadeia para 200 presas. Na antiga cadeia estavam 428 presos. 0 que eles
fizeram, então? Levaram 200 para a nova cadeia e deixararn 228 na outra, ou
seja, criararn duas cadeias püblicas em Juiz de Fara, nurna tal obra
emergencial e sem licitacão que custou mais de R$2.500.000,00.

o Deputada Jaão Leite - Uma pergunta: Quantos paliciais civis faram
deslocados de sua funcãa para trabalhar nessa nova cadeia? Esse é urn
dada irnportante. Quantos Detetives? Quantos Delegados?

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Al dobra-se o nUmero de
funcionários, nãa e? Nesse casa, são duas cadeias para tomar canta. Não e
que as policiais nao trabalhern, mas a nürnera de pessoas para tornar conta
dos présosaumenta.

Mas gostria de deixar urna pergunta no ar, para a Sr. Secretãrio da
Segurança, nósso nobre Deputado Dr. Mauro. Se ele puder responder, ficarei
rnuito feHz. Se não puder, não será nenhurna surpresa para nós. Par que
essa briga toda do senhor contra a transferéncia da verba para que a
Secretaria da Justica possa adrninistrá-la corn licitação e responsabilidade?
Sua Secretaria ja mostrou para Minas Gerais obras sem licitaçao. Então, Sr.
Sécretärio Mauro Lopes' - nobre Deputado Federal qiie nas representará
maravilhosarnente, corn toda certeza, daqul a algum tempo, em Brasilia -, fica
aqui urna indagaçao: Por ue a senhor está brigando tanto para passar essa
verbinha para a Secretana da Justica que e a orgãa respansavel para cuidar
das penitenciárias ern Minas Gerais? Era a que eu gostaria de perguntar. Vou
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aguardar urna resposta. Se ela vier, ficarei rnuito feliz, rnas se ela não
vier, tarnbém não ficarei chateado. Muito obrigada.

0 Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Alberta Bejani, por sua
contribuição. Encerrando este pronunciarnento, gostaria de dizer que a nossa
expectativa é de que a Assernbléia Legislativa confirrne urna legislacão que e
de autoria desta Casa e que jã deu ao Executivo a prazo de dois anos para
transferir as unidades penais. Mas, passados os dais anos, isso não
aconteceu. Em juiho, a Governador rnandou urn pedida solicitando mais dais
anos de prazo e ainda vetau alga que colocarnos e que faz parte da Lei no
12.985, que e a proibição da construcao de novas unidades a Secretaria da
Segurança. Par qué? Porque querernos a Policia Civil nas ruas, dando
segurança a papulação de Minas Gerais. Essa é a nassa expectativa em
relação aos novos policiais, categoria que é tao importante. 0 que vernos
hoje são as 8.700 policials civis guardando presos e cuidando do DETRAN
ern vez de cuidar da seguranca do cidadão de Minas Gerais.

0 Deputado Hely TarqUinio (em aparte) - Ilustre Deputado João Leite,
gostariade saudá-lo neste rnomenta. Estamos acompanhanda atentamente
sua fala e sabemos que V. Exa. tern prestada valorasos serviços a Minas
Gerais, preocupado, sobretudo, corn a segurança, sendo, as vezes, ate mal
interpretado. 0 debate sabre a segurança estã mobilizando a Brasil, e todos
as seus governantes estãa empenhados ern diminuir a violéncia.
Gostarlamos tarnbém de reforçar suas palavras, que foram muito
esciarecedoras para todos nOs.

Neste momenta, a Governador veta parcialrnente esse projeto, querendo
prorrogar a tempo para que a Secretaria da Segurança cuide de obras de
canstruçao de cadeias e penitenciárias. E a Cornissão de Direitos Hurnanos,
par méio da CPI, detectou e tentou curar essas grandes rnazelas da
administraçao para a bern da seguranca da nossa familia e do nosso povo.
Estã bern clara que esse veto e cantrário a prOpria história e natureza do
vocébulo. Segurança cuida especificamente de segurança.

Ora, meus Deus! Ficar na Secretaria da Seguranca a canstrucão de
cadeias e penitenciárias! Se fosse desse jeita tinha de passar para a DEOPS.
Mas a CPI ja rnostrou que de direito, de boa natureza, de juiza de born valor,
isso tern de ser cuidado pela justica ou a Governo deve dar outra destinaçãa.

Jã que,a seguranca étãa deficiente, coma disse a Deputado João Leite,
precisarnos que as paliciais civis e militares se dediquem a segurança.
Policia e para gerar, prornaver e nos dar seguranca. Nãa entendemos o veto
do Governador. Certamente foi rnovido par conselhos de assessores, corn
urn espirito politico ainda de disputa.

Não existe aqui, reforçanda as palavras do lustre Deputado João Leite, a
espirito da Oposiçãa de esvaziar a Secretaria. Não é a Oposição, mas as



9

C

C

C

C

762
vãrias CPIs feitas na Casa chegaram a conclusão de que seria melhor
tirar das atribuiçoes da segurança vários setores como a DETRAN e o
Instituto de CrirninalIstica. Ainda que seu destino näo fosse a que estã serido
proposto, nao pode ficar na segurança.

Entendemos que a problema não é so das cadeias, mas também a Instituto
de Criminalistica tern de ter urn Orgao adequado e especifico. Par que ficar
atrelado a seguranca, sendo que a segurança é tao deficiente e precisa de
mufta gente na rua? E preciso tambérn que a salário do policial civil seja
equiparado ao do policial militar. Toda essa equaçao deverá ser feita para
promover segurança.

liustre Deputado João Leite, gostariamos de parabeniza-lo par sua fala
esciarecedora. Muito obrigada.

o Deputado Joäo Leite - Agradeça a aparte. Gostaria de dizer que
tatalmente contrário ao veto do Governadar, em name de tado a trabalho que
realizamos, que a Assembléia Legislativa realizou, detectanda esses
prablemas.

Gostaria também de larnentar a morte do Detetive da Policia Civil nesse
confronto corn policiais militares. Espero que tudo seja esclarecida para a
populaçao de Minas Gerais.

Aguardamos, por parte das policias, o esclarecimento desse lamentável
episOdio.

o Sr. Presidente (Deputada Anderson Adauto) - Corn a palavra, para
discutir, a Deputada Elaine Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputadas, pessoas que nos visitam, telespectadores da TV Assembléla,
estamos discutinda hoje se mantemos ou não a art. 7° da Lei n° 14.582, que
proibe a canstruçao de estabelecimento de qualquer natureza pela Secretaria
da Segurança PUblica.

o Governador, corn rnuita sabedoria, enviau a esta Casa a seguinte
mensagem: (- Lê a Mensagem n o 142/2000, publicada na edicaa de
5/10/2000)'

Durante a discussão do veto, ouvimos a nobre Deputado Joâo Leite par
uma hara, durante a qua! fai aparteado par diversos colegas de bancada. 0
prOprio Deputado, brilhante coma é e grande orador que e, iniciou sua fala
dizendo que querem atribuir a ele, ou a alguns Deputados, a esvaziarnento
da Secretaria da Segurança PUblica. Foi além e falou do DETRAN e da
pal icia técnica. Não se ateve somente ao veto.

Devo dizer ao povo de Minas Gerais que, corn olhos de mulher, cam olhos
de cidadä, corn olhos de Delegada-Geral de Policia, ha 25 anos na
instituiçao, vejo que a objetivo, sem sbmbra de dUvida, e acabar corn a
Seóretaria da Segurançá PUblica, sirn.
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Quando trazemos para esta Casa uma proposta de ernenda a

Constituição que garante inamovibilidade aos Detegados de PolIcia, vimos as
Bancadas do PSDB e do PFL, que fazern oposição ao Governo Itarnar, se
rnanifestarem contra. A seguranca pUblica precisa da inamovibilidade para
que possarnos fazer frente ao crime organizado, presente em nosso dia-a-
dia. Estão al a tráfico de drogas, a furto e a roubo de cargas, verdadeiras
quadrilhas de furtos de veiculos. Essas duas bancadas são contra a
namovibilidade porque acharn que o Delegado de Policia precisa sair,
porque acharn ate que não tern mais pader para tirar Promotor, para tirar
Juiz, para tirar Diretora de Escola. Então, a Delegada, peça fundamental no
inIcia das investigacoes, pade sair, par ingerência politica au par qualquer
outro mativa.

o Deputado Alberta Bejani (em aparte) - A nobre Deputada sabe do
carinho que tenho par V. Exa. e da admiracao por seu prafundo
conhecimento em todas as matérias, naa sO na area da segurança. Parece
que não ouvi direito e gostaria que nos explicasse, assim coma aos que nos
acarnpanham pela TV Assembléia, se a PFL e a PSDB são culpadas pela
insegurança vivida em Minas Gerais, se a PFL e a PSDB são culpados pelo
aumento da crirninalidade em nosso Estado. Cuidar disso não é
responsabilidade da Secretaria da Segurança e da PMMG? Não está faltanda
urn pouco de comando par parte da Secretaria da Seguranca? Não está
faltando urn pouco de dinheira para que os policiais possam, realmente,
cambater .a criminalidade? Será que estarnos sonhanda que a Policia de
Minas Gerais anda de revOlver calibre 38 enquanta as marginais chegarn a
nosso Estado partanda AR-15? Será qüe estamos sonhanda quanda falamos
que foram canstruidas cadeias sern nenhuma licitacaa em Minas Gerais?

Questiona sem duvidar da capacidade de V. Exa., de seu canhecimenta e
de sua simpatia, pois a cansidero muito. Mas gostaria de saber se o PSDB e
o PFL são culpados. Nãa temas nenhurn cargo na Secretaria da Segurança.
Será que somos culpados par tudo a que está acontecendo ou sera que
estamos cumprinda nosso papel de legisladares, cobrando do Governo
segurança para a população? Isso foi promessa de campanha do Sr.
Governador. Ou pramessas de campanha nao devem ser curnpridas?

Gostaria que esclarecesse sabre isso. Jé peco desculpas, porque não quis
machucé-la, e sim pedir esclarecimento, par saber que e doutara em
segurança.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Obrigada, caro amigo Deputada Alberta
Bejani, a quem tanto respeito. Falarnas sabre a inarnovibilidade, corn relaçao
a qual a PFL e a PSDB, pelo menos ao que me cansta, são contra.

V. Exa. nos pergunta se a PFL e o PSDB são as responsaveis pela
insegurança. Podernos duplicar au triplicar a efetivo da Policia Civil, da
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Policia Militar, da Policia Rodoviária ou da Policia Federal, que a violéncia
continuará aumentando, porque a Governo Federal que al estã, comandado
pelo PSDB e pelo PFL, fez do Brasil o pals corn a pior justica social do
mundo.

Se o Brasil e a pals campeao na injustiça, temas de buscar as causas da
violéncia. Em nosso dia-a-dia doido estamos sofrendo lesOes corporals,
morrendo, pagando corn o prôprio sangue de nossos policiais. Essa é a razão
da violência. Não temos como cambater as causas, mas a Governo tern. Tern
como dirninuir a miséria e fazer corn que o nosso povo tenha mercado de
trabalho, tern coma dar educação, saUde e habitaçao, ou seja; todos as
nassos direitos constitucionais. Mas, acontece, Deputado Alberta Bejani, que
não temos isso.

Deputado Alberta Bejani, no que se refere ao camando, esta Casa,
sobretudo Os Deputados oriundos da Segurança PUblica, estão trabalhando
muito por urn comando Unico, ate para nãa ver a que vimas no Dia de
Finados, aquele triste acontecimento. Mas so isso näo vai ser suficiente para
diminuir a violéncia, pois a sua causa nao está aqui, está nas politicas do Sr.
Fernando Henrique Cardoso.

Quero dizer a V. Exa. que nem a PFL, nem a PSDB tern cargo na
Secretaria da Segurança PUblica. Graças a Deus essa ainda e urna
Secretaria ande se encantram pessoas da Casa. São pauquissimos as
cargos que temos lé, talvez nãa dé para encher a mao, pois Ia não ha espaco
para indicaçao de politicos. Coma a PFL, a PSDB não tern, a PSB, do qual
sou a Presidente, tarnbém não tern. Graças a Deus que essa Secretaria
ainda e assim, que podernos fazer essa segurança.

Ouvi, corn muita tristeza, a Deputado Carlos Pimenta dizer que a nossa
estrutura e fragil, debilitada, que a nosso modelo não serve. Quero dizer a V.
Exa., que e urn grande parlamentar e urn grande medico, que nao conhece a
area da segurança püblica, que a policia de Minas e a melhor do Pais. Haje,
corn as propostas de ernenda a Constituiçao do DETRAN-MG e da
criminalistica, corn a derrubadé desse veto, vamos querer fazer isto que
dizern que e, mas que não é a nossa intençãa: fragilizar a nossa seguranca
püblica.

Quero lembrar aos nobres Deputados desta Casa que haje estamos
cercadas par Estados extremamente violentos: Rio de Janeiro, São Paula e
Espirito Santo. A violéncia nesses Estados, coma todos as dias e divulgada,
cresce a cada dia Aqui em Minas apesar de todas as nossas dificuldades
cantinuamos de pe, fazendô segurança. Não temos sequestro e quando
temos, é apurado. Temos . delegacias que são referéncia para a mundo;
ternos urn DEOESP atuante uma delegacia de mulheres atuante urn
departaménto de investigaçoes que é rnodelo e urn DETRAN respeitado em
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todo a Pals. Mas quem naa conhece não sabe.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero resumir a rneu aparte em
trés pontas. Este é a primeiro de vários projetos sabre a segurança publica
que estarnas discutindo. Em nenhurn momenta - falo pelo meu partida:
nenhum partida teve a opartunidade de vir a publico manifestar as seus
pontos de vista.

Na reunião em que V. Exa. estava, no Colégia de Lideres, V. Exa. auviu
Lideres de vários outras partidos colocarern-se abertamente contra
inamovibilidade dos Delegados, mas, de maneira injusta, V. Exa. traz a pecha
apenas para a PSDB e a PFL, nãa tendo nós sequer discutido essa questão
internamente, em nasso partido. Assim que a discutirmos, viremos a pUblico,
manifestar nassa pasiçaa, nassa panto de vista. E p0550 Ihe adiantar que,
dentro do meu partida, ha Deputados que defendem essa idéia e aqueles que
são contra ela. De qualquer forrna, ainda nao trauxemas essa discussão a
püblico, mas vamos trazé-la, e al, sim, V. Exa., em sua ótica, padera falar
deste ou daquele partida. Alias, e de praxe, hoje, levar a discussão sabre
tudo de ruim que acantece para a ãmbita do Governo Federal e cair em dma
do PSDB e do PFL, esquecenda, par exempla, que, no âmbita federal, a
PMDB e a PTB são Gaverno - au, assumem uma pasição diferente da que
assumem aqui. Ou seja, quanda a situacãa e baa, dizem que são Governa;
quanda e ruim, sO jagarn para a PSDB ou para a PFL. Mas naa quero
levantar essa questao idealOgica aqui, pois este não é a momenta para issa;
quero apenas que se faca justiça e que se fale a verdade a respeita do que
está acantecenda no Pals em termas dos apaias ao Sr. Presidente da
Repüblica. Parecer que é so a PSDB que apOia a Presidente, rnas, Ia, pelo
menos sete ou aita grandes partidos dãa apoio aberto e explicita aa Sr.
Presidente da RepUblica; tern Ministros, participam do Governo, mas aqui,
em Minas Gerais, e praibida falar sabre Fernando Henrique Cardosa. Nãa
querem nem saber a que acontece. E coma se fossem dais partidos. Esse
era a primeira panto que queria abordar.

0 segundo ponta e que, em nenhum momenta, ted palavras
desrespeitosas a Policia Civil. Canheça bern a Palicia Civil, ande tenha bans
amigos. Conheço a Palicia Civil de minha cidade, Montes Claros, camandada
pela Dr. Francisco e varios outras delegadas. Alias, em Montes Claros, tive a
aportunidade de falar corn a Secretaria de Justiça sabre urn trabalha
espetacular que a Delegada, Dra. Neusa, faz nessa cidade, no cornbate ao
traficade drogas par crianças da rua, crianda a guarda-mirim - e hoje vive a
duras penas, corn a ajuda de pessaas, para manter viva essa chama. Então,
tenho a maiar respeita pela Policia Civil. 0 Secretãrio Maura Lapes é meu
amiga particular e he ten ho a maiar respeita.

Mas aqui estamos discutindo as nassas posiçOes, para que possarnos
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aperfeiçoar esse sistema, e acho que esse e urn direito que temos.
Entendo que a Policia Civil está corn desvio de funçäo. Entendo - posso estar
enganado e a Deputada pode ate me convencer do contrário - que nao e
missão da Policia Civil gerenciar construçoes fisicas de predios; para isso,
temos o Departamento de Obras do Estado de Minas Gerais. Agora, se o
dinheiro sai da Policia Civil ou da Secretaria de Justiça e uma questao
rnenor. Entendo que a Policia Civil tern de estar bem-equipada e bern-
aparelhada. Se hoje ela é a melbor policia do Brasil, pode não o ser amanhã,
se não acompanharmos a evoluçao e a tendéncia para o comando ünico - e
esse e o terceiro ponto qué queria abordar.

0 cornando ünico é uma tendência de Minas Gerais, hoje. Estou
convencido de que é preciso haver urna integração e urn "feedback" entre a
Policia Civil e a Policia Militar. Ontem, assisti a urn pronunciamento do
Senador Pedro Simon, que, falando sobre a segurança e a corrupção das
elites brasileiras, citou a polIcia brasileira, abordando pontos que achei
interessantes, como o inquérito, que, em sua visão, é 0 maior entrave que
existe em urn processo. 	 -- -

Então, acho que são idéias que estão surgindo, aflorando, e o que
queremos é levar a discussão a exaustão. Não sou dono da verdade, e
realmente conheço muito menos de segurança püblica do que a Deputada,
que é Delegada, e respeito a sua posição. Mas quero aprender, porque,
amanhã, o meu voto val ser importante para aperfeiçoar ou nao o sistema de
segurança do nosso Estado. E, como estou convencido de que o comando
Unicd e importante, Deputada Elaine Matozinhos, também estou convencido,
neste momento - embora possa não ter essa convicçao daqul a pouco -, de
que a rnissão de construir prédios não deve ser dada a Policia Civil, mas a
Secretaria da Justiça, que já tern a rnissão constitucional de tornar conta dos
presos.

Essa minha convicção baseia-se no trabaiho que tenho feito. Em nenhurn
momento quis diminuir o trabalho da policia; se o fiz, peco desculpas.
Quando falei qué e!a está fragilizada e porque vejo pelo menos meia düzia de
projetos tramitando na Casa sobre a segurança pUblica. Cada urn deles, quer
queira ou não, átinge de forma frontal o sistema de segurança do nosso
Estado. 	 -

Quero"o melhor sistema, tenho familia, tenho fllhos, tenho a minha vida e
vejo o que sofre hoje o belo-horizontino por falta de segurança. Quero
aprender a fazer segurança, como legislador,' não corno Detetive ou
Delegado. Não sei usar arma, nunca usei arma na rninha vida. A minha arma
éalegislaçao, é o meu trabalho como legislador. E quero fazer dessa arma,
desse trabalho, urn instrumento para ajudar o sistema de segurança pUblica

'do ñóo EstadO 	 '
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A Deputada Elaine Matozinhos* - Agradeco o aparte do Deputado

Carlos Pimenta, que diz que fizernos essa introdução na questão da
inamovibilidade, que terá momento oportuno; disse que essas bancadas
estão contra, porque essa informação me foi passada por alguns Deputados
desta Casa. Fiz referéncia porque V. Exa. disse - depois se desculpou, e
aceitarnos as desculpas - que a Secretaria da Seguranca PUblica é frágil.

Quero dizer, desta tribuna, ao povo mineiro que não e, não. V. Exa. bern
reconhece que temos as meihores policias deste Pals, portanto não podern
ser fragilizadas. Quero discutir corn todos os parlamentares o que estã
acontecendo, porque a nossa responsabilidade e muito grande. Graças a
Deus tive a disposicao de colocar o meu nome para concorrer a urna vaga
nesta Casa, fui eleita e tenho a oportunidade de coritribuir, porque conheco
profundamente a segurança publica. Foram 21 anos a frente da pollcia
operacional. Conheco a Secretaria da Seguranca Püblica como conheço a
casa onde rnoro.

Antes de entrarrnos na questao do veto, quero reportar-me ao discurso do
Deputado João Leite, quando fala sobre o DETRAN. Ele se diz estudioso de
segurança publica e não entende por que temos Detetives vistoriando Os
carros.

0 DETRAN é um orgão importantissirno, que não pode sair da area da
Segurança Püblica, porque a nossa segurança ficará prejudicada. Por mais
que o Deputado João Leite tenha se esforçado, carregando a bandeira dos
direitos humarios e o estudo sobre a segurança pUblica, participando de
debates eviajando ao exterior, desconhece que dentro do pIano de carreiras
da Segurança PUblica ha o cargo de Vistoriador de Veiculos. Se conhecesse,
não falaria que o Detetive deve fazer investigação. Os Vistoriadores de
Velculos permitem que Os carros emplacados em Minas tenharn
respeitabilidade. Muitas vezes perrnitem que carros furtados no Norte ou no
Sul do Pals sejam detectados no rnornento da vistoria e a vitima seja
ressarcida.

Sobre a taxa de segurança - por que nao se passa o dinheiro para outras
mãos e a Secretaria abre mao da taxa -, quero dizer, Deputado Alberto
Bejani, que temos hoje 47 rnil mandados de prisão para curnprir. Tivemos
uma luta rnuito grande para que essa taxa, que ia para o caixa ünico do
Estado, fosse para a area da segurança, para que pudéssemos fazer o que
estamos fazendo, o que, diga-se de passagem, esté longe do ideal, mas pelo
menos estarnos podendo fazer.

Vamos agora a questão do veto propriamente. Se não rnantiverrnos esse
Veto, a Secretaria da Seguranca Püblica não terã como construir as suas
cadeias - ja não falo nern nos grandes cadeiöes. 0 que temos hoje no
Estado, seja administrado pela Secretaria da Segurança Püblica, seja
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administrado pela Secretaria da Justica, enfim, onde se colocam os
presos, nâo atende a nern 1/3 da demanda. F al veremos o que a minha
fraterna e dileta amiga Deputada Elbe Brandão, corn a Comissão de Direitos
Humanos, viu na Divisão de TOxicos e Entorpecentes: homens amontoados,
celas abarrotadas, sem a menor condiçao de dignidade ou de recuperaçao.

A Secretaria da Segurança PUblica não pode construir uma cadeia, urn
sistema prisional, mas todos os dias chegarn centenas de presos para as
mãos das autoridades policiais, quer sejarn presos em flagrante deito, quer
sejam em cumprimento de mandado de prisão, quer sejam presos por
decreto de prisão temporária. 0 que vamos fazer corn esses presos,
Deputados? SO se Os levarmos para as nossas casas! Já näo temos onde
colocã-Ios!

o avanço que a Secretaria da Segurança acançou corn a construçao dos
CERESPs foi importantissimo.

o Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Deputada, tenho informaçoes
procedentes de que V. Exa. foi brithante em sua carreira. E a demonstraçao
patente estã em que a sua classe, reconhecendo o brilho do seu trabaiho,
mandou-a para este parlamento. Mas percebo que V. Exa., corn o seu
discurso, que e brilhante, demonstra urna certa contradiçâo, que precisa ser
corrigida. E tenho a certeza de que, despertada, V. Exa. terã a hombridade, a
decência e a elegància de dizer que está equivocada.

Não estamos discutindo a proibiçao de se construIrern cadeias, de forma
alguma. 0 paradoxo estã exatamente em que, ao rnesmo tempo que V. Exa.
defende 0 aprimoramento do sistema de segurança, defende o desvio de
funçao. E exatamente isso que não pode ocorrer. 0 policial precisa ser
valorizado, precisa estar mais bern-armado, precisa ser rnais bem-educado
para exercer corn dignidade a sua missâo e auferir bons resultados. 0 que
condenamos - e que V. Exa. defende, num procedimento contraditOrio e
paradoxal - e o desvio de funçâo. Por que a Secretaria da Segurança deve
construir cadeia? Isso e missão dela? Não foi, nao e e näo deve ser jarnais,
V. Exa. Temos o Departamento de Obras. Qual a razão de se entregarern
recursos para a Secretaria? 0 que ela precisa promover é a segurança do
povo.

Como disse o Deputado Carlos Pirnenta, o belo-horizontino está sofrendo
demais corn a insegurança. Ninguem estã podendo rezar nas igrejas do
centro porque as suas praças estão ocupadas por marginais.
Lamentaveirnente, é isso.

E a faléncia do sistem par falta de uma boa gestâo. Temos excelentes
profissionais, mas está faltando - quem sabe? - bons comandantes. 0 que
condenamos V Exa e o desvio de funçäo 0 recurso que ha deve ser
plicado, devern ser construIda cádéia, mas ha os meios prOprios, ha as
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entidades prOprias, ha Os Orgaos prOprios para se fazer isso. Não e
função da Secretaria da Seguranca. Se isso ocorrer e esse veto for mantido,
haverã o desvio de funçao, a superposiçâo de funcaes e, quando todo o
rnundo tern o dever de fazer, ninguem faz, e Os flOS5OS prisioneiros
continuam sendo tratados como animais, porque não é para colocar Soldado,
Delegado, Detetive vigiando preso, acabei de dizer isso. E preciso colocar
sociOlogos, assistentes sociais, pessoas que preparem esses indivIduos que
foram afastados temporariarnente para que eles possam retornar a sociedade
prestando benefIcios. F isso o que tern de ser feito. Não condenamos a
construçao de cadeias, condenamos o desvio de funcäo. 	 -

A Deputada Elaine Matozinhos* - Nobre Deputado Ermano Batista, queria
dizer a V. Exa. que esta Deputada que aqui está é pessoa decente, tern
hombridade. Não estariarnos aqui nem teriarnos as qualidades profissionais
que V. Exa. mencionou se não tivéssemos esses atributos. 0 que acontece é
que os nobres colegas e amigos que pediram aparte o fizeram antes que eu
concluisse a minha fala. Não estou defendendo que a Secretaria da
Segurança Püblica tenha sobre Os seus ombros 12 mu presos, quero dizer
aos Deputados desta Casa e ao povo mineiro que isso é urna cruz de
churnbo nos nossos ornbros. Não queremos isso. Definitivamente, não
queremos. Tanto não queremos, que jé se estabelece o prazo de
transferéncia, tanto não queremos - e parece que essa não é sO posicâo
deste Governo, mas tarnbém do Governo anterior -, que muito poucas
unidades foram transferidas para a Secretaria da Justica. Não queremos isso,
definitivamente. Entre o que desejamos e a nossa realidade ha urn diferencial
muito grande. Ao dizer que o DEOP vai construir cadeias para esperar seis
rneses de Iicitacao mais nao-sei-quantos anos para construl-las, enquanto Os
nossos presos não tern sequer local a noite para esticar as pernas, ha uma
diferença rnuito grande. Foi emergencia, sirn, porque a Deputada Elbe
Brandäo viu ontern ou anteontem - não sei o dia em que ela fez a visita a
Divisäo de TOxicos - a situacao desses presos. Então, Deputado, a minha
fala riao e contraditOria. Eu não quero e tenho a certeza - e falo pela
Secretaria da Segurança PUblica - de que o Sr. Secretãrio, a Conselho
Superior de Policia, Os flOSSOS Detetives, os nossos Escrivães, Os nossos
Carcereiros, e ate tomo a liberdade de dizer, a prOpria Policia Militar não
querem isso. Ninguern quer. Nào e nossa funçao e não querernos, rnas para
onde varnos levar os presos? Volto a perguntar: para a nossa casa? 0 que
precisarnos, Deputado, é urn Governo corn vontade polItica para fazer isso,
Vontade polItica que não ocorreu no Governo passado, o do Governador
Eduardo Azeredo, e que näo ocorreu ainda este ano. Falta vontade polItica,
sirn. Acho - e quero que o Sr. Secretario tenha con hecimento disso, pois jé
disse isso a ele numerosas vezes - que ternos de transferir imediatamente
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esses presos para a Secretaria da Justiça. Não queremos ter esse barril
de pólvora na mao, volta a dizer, essa cruz de chumbo nos nossos ombros.

o Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Urn pequeno aparte, Deputada.
Se vontade politica constrOi cadeia, então houve vontade do Governo
passado. Foram construidas Epaca, Teôfilo OtOni, Ipaba. Pergunto a V. Exa.:
a que o seu Governador fez ate hoje?

A Deputada Elaine Matozinhos* - Não ouvi. Ele fez a qué, Deputado? Pode
repetir, por favor? Näo ouvi.

o Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Se vontade politica é construir
cadeias, Azeredo construlu Ipaba, Teôfilo OtOni e Epaca em Governador
Valadares, ou seja, três grandes penitenciárias. V. Exa. disse que, no
Governo passada, näo houve essa vontade. E a seu Governo, o que fez?

A Deputada Elaine Matozinhos* - Acho que não estamos aqui para discutir
governos. Essa questào ideologica...

o Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Mas V. Exa. faz menção ao
Governo passado coma desinteressado por essas questoes.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Tao. desinteressado que deixou 47 mil
rnandados de prisão para cumprir. Que construIsse 10 vezes mais do que
construiu, que construisse muito mais, porque a CPI carcerãria fai feita no
seu Governo. 0 Presidente era urn Deputado do seu partido. Que ele
canstruisse muito mais. Agora, não vêm trazer essa respansabilidade, coma
se fossem salvadores da pátria. E issa, sim, Deputado João Leite, que
deveria ser feito naquele momenta. Nãa you mais conceder apartes, porque
me parecé que as Deputados do PSDB estão achando que, talvez, par eu ser
Deputada de primeiro mandato, vãa tamar a meu tempo. Não sou tao
ingenua, mas digo a V. Exas que, par tudo que fai feita nesta Casa, pelo
brilhante trabalho que foi feito, que ele fizesse muita mais, porque largau, na
mao da Secretaria da Segurança PUblica, 47 mu mandados de prisão.

Hoje tenho certeza de que esse nUmero jã aumentou. Quarenta e sete mil
pessoas deveriam estar nas cadeias e nao estão, porque não ha local para
isso: Essa e a realidade nua e crua. Quando a Secretaria de Seguranca
POblica, corn as poucas recursos que tern, quer e deseja resolver a problema
séria do amontoada de presos que temos aqui, querem praibir ate que se
construam cadeias. Nãa queremas construir cadeias, não queremas construir
CERESPs, não queremos dar continuaçãa a isso. Querernos, sirn, vantade
politica, que p Governo resolva, mas quero dizer aos Deputados desta Casa
que nem par isso térnos de engessar, arnarrar a Secretaria de Seguranca
Püblica, par que amanhã ela vai fazer a que corn seus presas? Onde ela vai
colocã-los? Vblto a perguntar a pàrlamentares e as pessoas de boa-vontade
se estão dispostos a levar esses presas para casa Vamos deixar a Policia
Civil corn a batata quente 'ns mãos? Isso cai nas nossbs ornbros, não é nos

-. 	 771J
ombroS cia secretaria aa Justiça, nao e nos omoros aos nossos
companheiras da Palicia Militar. Isso cai é nas mãos do Delegado de policia,
que já está fazendo coma no setor da saüde, au seja, quando se quer uma
vaga no CTI, pergunta-se qual é a doente mais grave. No nosso caso,
pergunta-se tarnbém qual é a crime mais grave. Essa é a nossa realidade.

Gostaria de pedir aos Deputados desta Casa que votem pela rnanutençãa
desse veto.

o Deputado Chico Rafael (em aparte)* - Quero salidarizar-me corn V. Exa.
Respeita seu posicionamento em relaçao a essa questãa dos presidias. Se
näo for a mais, V. Exa. e uma das mais abalizadas pessoas para abordar
assuntos dessa natureza nesta Casa, tendo em vista seu trabalho coma
Delegada durante rnuitos anos junta a Secretaria da Segurança.

Quero, ainda, testernunhar a trabalho do Secretária Mauro Lopes em
relaçao a questao dos presIdios, cadeias e delegacias. Ele autarizou, ha
poucos dias, a construcao de urn nova presidio e de urna nova delegacia de
segurança pCiblica no Municipia de Pouso Alegre.

Par isso, a PSB estã junta corn a senhara nesse movirnento. Esperamos
que se concretize de forma realista essa questaa dos presidios, para que
possamos pelo menos tentar tirar das ruas esses 47 mil marginais que estao
infestando a sociedade rnineira.

A Deputada Elaine Matazinhos* - Muito abrigada, nobre Deputado Chico
Rafael. Quero dizer que essa lei aprovada aqui teve a seu art. 7° vetada e,
sern sombra de düvida, a Secretaria da Seguranca podera construir essa
cadeia para atender a populacao daquela cidade, cam a qual V. Exa. tern
responsabilidade palitica. Tenho também a certeza de que, irnediatamente
depois disso, essa responsabilidade será transferida para a Secretaria da
Justiça.

0 que eu gostaria que esta Casa e as nobres Deputados entendessem é a
momenta que estamas vivendo. Não querernos as presos corn a Secretaria
da Segurança Pübljca Sao 12 mil homens recolhidos sob sua guarda. Isso
tern desviado os nossos policiais e nas trazido muitos problernas. Coma eu
disse, isso e uma verdadeira cruz de churnbo em nossas ambros. Mas a
realidade é a que estamas vivendo. Então, par que nao manter a veto do Sr.
Governador neste momenta, para que a Secretaria da Seguranca PUblica
possa atender emergencialmente a esses casos e, em seguida, transferi-los
para a Secretaria da Justiça, ou ate que encantremas autra mecanisma?

Cabe as duas Secretarias e ao Governa do Estado verificar qual é a
mecanismo que teremas para a canstruçaa de novas presIdios. Mas
engessar a Secretaria da Seguranca Pübluca para que não construa uma
cadeia, eu diria que é urn grande desserviça a segurança. Estamos em urn
Estado corn 853 municipios e sabemas que existem infratares da lei em mais
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de 800 deles: Sabernos também que a Secretaria da Justiça não tern
penitenciárias nas diversas regiOes. Precisamos construir as cadeias, mesmo
nas cidades menores, nas cidades de pequeno porte, onde existem
mandados de prisao a serem cumpridos. Se não pudermos construir as
cadeias, o que varnos fazer corn os presos? Levã-Ios para casa? Levar para
onde?

Finaflzando nossa fala, gostaria de solicitar aos nobres Deputados que
mantenham o veto do Sr. Governador. A Secretaria da Segurança Püblica
nao deseja e nao quer continuar tendo 05 12 mu presos sobre seus ombros,
mas, no momento, precisa viabilizar pelo menos a construçao das cadeias.
Quando falamos isso, não estamos sendo incoerentes. Fazemos a defesa do
momento em que vivemos, da realidade. E entre a realidade que temos e a
que buscamos existe uma distância muito grande.

Quero saudar, corn muita alegria, os nossos amigos, bravos policiais civis
do SINDIPOL, que estiveram aqui, ontem, para, conosco, clamarem por
justica no caso do nosso Detetive que foi barbararnente assassinado por
aiguns componentes da Policia Militar. Hoje, meus diletos amigos e
companheiros, estamos aqui corn outros desafios, como o veto do Sr.
Governador.

Muitos outros virão. Ha uma proposta de emenda a Constituiçao corn o
piano de se tirar o DETRAN da Secretaria da Segurança, transforrnando-o
em autarquia. Temos o Rio Grande do Sul como exemplo onde a autarquia é
urn antro de corrupção já mostrado e publicado por jornais daquele Estado a
cada momento. Dizern que tiraro Instituto de Criminalistica e o Instituto
Medico Legal da Policia Civil é colaborar corn a segurança, pois isso é desvio
de funçao. Tambérn disseram hoje que vistoriador de veiculos e desvio de
funçao. Fala isso quem não conhece nossa estrutura.

Não precisamos ii longe para ver outro exempPo. No Rio de Janeiro, deu no
que deu a separação da policia técnica da Poilcia Civil. São vãrios os fatos
que ocorrerarn em Estados vizinhos.

Hojé, nósoSindicato de Policiais Civis e atuante, combativo e não se
deixa envergar. Quero aqui conclamar nossos companheiros, que estejam
aqui, que a Policia Civil esteja aqui para ver quem e que está do fado da
Segurana Püblica, quem quer urna segurança blica meihor.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Agradeço. Mesrno que
V. Exa. tenha anunciado que nao concederia apartes, ousei solicitar a V. Exa.
urn breve apartesO para manifestaruma posição pessoal. V. Exa. defende
que a Secretaria de Segurança continue a construir prédiós.

A Deputada Elaine Matozinhos- Mornentaneahiente.
o Depütado Sel5ástião Naarro Vieira (em aparte) - Entendo a posição de

'i V. Ea., que vê,corno todos estamos vendo, a necessidade de se
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construirem presidios e cadelas, pois ha uma grande carência em todo
nosso Estado.

Seguindo a rnesmo raciocinio de V. Exa., se a Secretaria da Seguranca se
dispãe a construir as cadeias e transferi-las para a Secretaria da Justica, por
que não transferir a verba excedente para construir cadeia por convênio, para
que a Secretaria da Justica construa esses prôprios para recoihirnento de
infratores e correçao de pessoas desajustadas em nossa sociedade, as quais
precisam passar por essa punição, pois tern condenação a ser cumprida? Por
que não transferir as recursos para que a Secretaria especifica faça a
construção? Querernos ver a Secretaria da Segurança oferecendo segurança
para a nosso povo.

Haje, em toda a Estado, ate nas menores cidades, a popuiação ciama por
urn incremento de segurança e a Secretaria da Seguranca desvia de sua
finalidade-fim para construir obras. Logo terernos na Secretaria da Seguranca
urn quadro de engenheiro e arquitetos. Querernos a Secretaria da Seguranca
cuidando de segurança, alocando recursos para a seguranca. Se existe esse
dinheiro sobrando, se a Secretaria de Segurança tern dinheiro para coristruir
presidios, que a transfira, por convênio, para a Justiça construir o presidio e
cuidar dos presos. E esta a sugestão que gostaria de apresentar,
agradecendo a V. Exa. par esse aparte que me concede.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Nobre Deputado Sebastião Navarro
Vieira, a fala de V. Exa. é a mais procedente possivel. Não temos düvida de
que os presidios precisam e devern ser construidos pela Secretaria da
Justiça. Mas esse recurso, Deputado, vem da Taxa de Seguranca Püblica,
que é da Segurança Püblica.

Quero dizer ao Sr. Secretário para que tenha a maior cautela quanta a essa
verba. Ela é da Seguranca, que canaliza seus recursos para fazer face a todo
o nosso trabaiho.

0 que queremos e que seja rnantido a veto, para que, mornentaneamente,
a Secretaria possa resolver a problema dos presos. Não queremos ficar corn
eles.

De que forrna a dinheiro vai ser passado? A Secretaria da Seguranca teria
disponibilidade de passar para a Secretaria da Justiça? Esse é outro passo.

Esta Casa e a Governo do Estado tern de buscar recursos financeiros para
a construçao do presidio. 0 que nao padernas e derrubar o veto e inviabilizar
a possibilidade de tirar as pessoas que estão na Divisão de TOxicos e
Entorpecentes.

E certo,a colocaçao e justa. Não queremos presos conosco, rnas nossa
realidade hoje e esta. V. Exa., Deputado João Leite, sabe muito bern como as
coisas acantecem aqui. Levam meses. Alias, coma Delegada de Policia par
21 anos no Poder Executiva, preocupou-me bastante, ao chegar no
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Legislativo, constatar como as decisOes aqui são demoradas.

Disponho-me a estar corn V. Exa., corn o PFL, corn o PSDB e corn todos os
partidos desta Casa, para sensibilizar o Governador e a Secretária da Justiça
a tirar, o mais rápido possivel, essa cruz de churnbo dos nossos ornbros.
lnfeflzmente, a realidade hoje e outra. Como vai ficar urn Delegado de Policia
quando chegar urn traficante, urn sequestrador, urn estuprador na sua frente,
sem ter onde colocá-los?

Ocupo a tribuna para pedir aos Deputados que mantenham o veto do
Governador-. Manté-lo não implicara transformar a Secretaria da Segurança
Püblica em secretarja de obras. Definitivamente Eu rnesma me posiciono
contra isso. Precisamos encontrar formas de resolver o problema
ernergencial, que e sério, que é gravissimo. Uma vez resolvido, ai sim,
vamos levar Os presos para a Secretaria da Justiça.

Tenho certeza de que o que se quer e esvaziar a Policia Civil e a
Secretaria da Segurança Püblica. Não sou a Unica a saber disso. Minas
Gerais sabe muito bern o que se busca corn as propostas de ernenda a
Constituição encabecadas pelo nobre Deputado João Leite, que se diz
estudioso da segurança püblica. 0 que se quer e enfraquecer a PolIcia Civil,
acabar corn eta ou, quem sabe, sepultá-la para sempre.

Os Deputados desta Casa vao entender nossa fala depois de ler
atentamente os oficios encaminhados pelo Secretário da Segurança PUblica,
cuja posição é igual a nossa, ou seja, a de nao esvaziar e não acabar corn a
Secretaria.

Deputado João Leite, apesar de sermos radicalmente contra as questoes
da policia técnica e do DETRAN, que ainda teremos oportunidade de discutir,
sornos a favor de tirar os presos da Secretaria da Segurança, so que nao da
forma como se propOe. V. Exa. sabe rnuito bern disso porque Iutou no
Governo passado, Governo de seu partido, e nao conseguiu transferir todos
os presos. Ficararn 12 mit conosco, e continuanios recebendo mais. 0 que
varnos fazer corn eles?

Para nao engessar a Secretaria da Segurança PUblica, para não a deixar
entre a cruz e a caldeirinha, paranãoabandonar as autoridades policiais num
verdadeiro barril de Olvora, pedimos a manutençao do veto do Governador.

E que os parlarnentares desta Casa - Situaçao, Oposiçao, Delegada,
medicos, advogados - estejamos todos juntos na grande carninhada em
busca da- vontade çolitica de tirar Os presos da Secretaria da Seguranca
Pu blica.

0 Secretário da Segurança Püblica é injustiçadà quando afirrnam, da
tribUna, quequeremos rnanter os presos conosco. E urna injustiça e uma
ihverdade,. Nãoé oque querernos. Devernos buscar a vontade politica da
Sra. Secretaria:da-Justica e do Sr. Governador para transferirmos esses
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presos. Dai a impedir a Secretaria da Seguranca PUblica de construir
cadeia no Norte de Minas, no Sul de Minas ou no Noroeste de Minas ha, sem
sombra de dUvida, uma distância rnuito grande. Obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Näo ha outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presenca, em Plenãrio, do Sr.

Paul Green, Superintendente-Chefe da Scotland Yard.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra, pelo art. 164 do

Regimento Interno.
O Sr. Presidente -Corn a palavra, o Deputado João Leite, pelo art. 164 do

Regirnento Interno.
O Deputado João Leite - Lamento a maneira como a Deputada Elaine

Matozinhos refere-se ao rneu trabalho parlarnentar e a minha pessoa. A
Deputada, que ja utiliza as publicaçOes do seu gabinete para tentar, de
algurna maneira, enxovalhar minha irnagem, agora usa a tribuna da
Assernbleia Legislativa para dizer que quero destruir a Policia Civil.

E larnentável que a Deputada utilize desses recursos porque Ihe faltarn
argurnentos para convencer os Deputados a manter o veto do Governador. E
objetivo da PolIcia Civil e da Secretaria da Seguranca PUblica a construção
de prédios penais? -

A Deputada esquece que o projeto de lei que deu origem a Lei n° 12.985 foi
aprovado em julho de 1998. A Deputada tenta me acusar de ter presidido
uma CPI durante o Governo do rneu partido. Naquele Governo houve quatro
transferencias de unidades penais, enquanto neste Governo não houve
nenhurna. Se e vontade da Secretaria da Seguranca PUblica transferir a
guarda de presos para aSecretaria da Justica, isso já deveria ter acontecido
ha mais tempo. Por sso não aceito a acusaçao de querer destruir a PolIcia
Civil. Querer a saida de 12 mil presos da guarda de Detetives e de
Delegados é destruir a Policia Civil? Querer que o DETRAN seja
admiflistrado por outra Secretaria e destruir a Policia Civil? Querer que a
Policia Civil esteja nas ruas, onde é valorizada, cuidando da seguranca do
cidadao mineiro e destruir a Policia Civil? Ora, 0 argumento e fraco. Quer
que a Secretaria da Segurança permaneca construindo unidades penais sem
licitacao? 	 -

Elogio a iniciativa do Dep'ijtado Marcio Cunha em propor a criação da
Ouvidoria de Licitaçoes do Estado de Minas Gerais, realrnente necessaria.
No ano passado e neste ano a Secretaria da Seguranca . üblica construiu
tres unidades sern concorrência. Observamos que é tambem;praxe do PSB
construir sern licitaçao, caso da obra na Av. do Contorno, repartida em 12
otes. Tambem sem licitação sedã a contrataçao de "diretoresdeteatro" para
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o Orçamento Participativo.

Por isso venho em boa hora ajudar na aprovaçao da Ouvidoria das
Licitacoes do Estado de Minas Gerais. Espero que esse argumento de que o
Deputado João Leite quer acabar corn a PolIcia Civil derrubando urn veto
para que a Secretaria da Segurança não construa mais cadeias e não
imponha aos Detetives e Delegados a guarda de presos, como acontece
hoje, não convença Os Deputados.

Será que é realmente necessãrio termos 400 policiais civis na Dutra
Ladeira, em Ribeirão das Neves? Interessa a populaçao de Minas Gerais, de
Belo Horizonte, que eles estejam Ia guardando presos? Espero que a
Deputada fique nessa linha de argumentaçao, que não faca ataque pessoal,
dizendo que tenho a intençao de acabar corn a policia. Essa nao é a minha
intençào.

For que a Policia Civil tern de guardar presos, por que tern de construi
unidades penais? Os Deputados querem essa resposta. Essa é a
argumentaçao que deve ser defendida aqui em Plenário, e não dizer que urn
Deputado é contra a policia, pois não e verdade. Lamento que essa seja a
linha de argumentação da Deputada Elaine Matozinhos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência deseja registrar o reconhecimento desta
Casa corn relação a defesa que V. Exa. faz da corporação a que pertence, a
Policia Civil. Mas tambérn deseja registrar o reconhecimento que a Casa tern
corn relação ao trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos,
presidida por longo tempo pelo Deputado João Léite, que desempenhou urn
trabaiho reconhecido por todos os Deputados.

A Presidéncia entende que esse é urn assunto apaixonante e preocupante.
Qualquer hornern pUblico deste Estado, deste Pals, corn responsabilidade,
preocupa-se corn a realidade dos mineiros no que diz respeito a segurança
pUblica.

Participei de urna eleiçao municipal nurna cidade-pOlo e nunca irnaginei que
a segurança estivesse tao forte no subconsciente das pessoas, como pude
presenciar em Uberaba. Acredito que essa seja a realidade em todo o
Estado, pois é urn assunto preocupante. Ternos de ir fundo, a Casa tern urna
responsabilidade rnuito grande. Ternos de denifir alguns pontos nesse caso.

A Presidéncia solicita aos Deputados que fiquern no campo das idéias, e
não no das ofensäs pessoais.

ADeputada Elaire Matozinhos* - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.
164 do Regirnento Interno.

OSr. Présidente - Corn a palavra, pelo art. 164 do Regirnento Interno, a
Deutada Elaine Matozin hosT

A'Deputada Elaine Mãto±ihhos* Sr. Presidente, em rnornento algurn
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tentarnos denegrir a imagem do Deputado- João Leite, reconhecido por
todos corno urn parlarnentar sério, honesto, urna pessoa que, as vezes, tern
as melhores intençOes.

Quero dizer ao Deputado João Leite que em rnomento algum, nos
encaminhamentos de gabinete, tivernos urna posição que não fosse a real.
Quando os nossos policiais nos cobrarn o que está acontecendo na Casa
sobre o DETRAN e criminalistica, ternos de dizer - porque todos sabem - que
são propostas de emenda a Constituicao encabeçadas pelo Deputado João
Leite. Então, a discussão, a proposta, forarn feitas por ele. Então, o Deputado
tern de entender que não ternos como falar que as proposiçOes vierarn do
nada, vieram encabecadas por ele. Não ternos nada de pessoal contra o
Deputado João Leite, nôs o respeitamos; agora, querernos que a policia
tenha conhecirnento do que acontece nesta Casa. E o meu dever, é rninha
obrigaçao, pois sou uma Delegada, uma policial. Muito obrigada, Sr.
Presidente.

Encerrarnento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de pIano, a inexistência de

'quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para a reunião ordinaria de logo mais, as 14 horas, corn a
ordem do dia ja publicada, e para a reunião extraordinãria também de hoje,
as 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sern revisão da oradora.
ATA DA 118 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 8/11/2000

Presidência do Deputado Durval Angelo
Sumario: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2a Fase: Suspensão e reabertura
da reunião - Discussão e Votacão de Proposiçoes: Acordo de Lideranças;
decisão da Presidéncia - Questão de ordem - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.215/2000; aprovacao na forma do vencido em 10 turno -
Discussao, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.223/2000; aprovação na forrna
do vencido em 10 turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.240/2000; aprovação na forrna do vencido em 10 turno; declaraçOes de voto
- Discussão e Votaçao de Pareceres de Redacao Final: Pareceres de
Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.215, 1.223 e 1.240/2000; aprovação
- Encerramento

Cornparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Junior - Ambrôsio Pinto AntOnio Andrade - Antonio
Cat-los Andrada - Antonio Genaro - Antonio Jcilio - Arlen Santiago - Bené
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Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo
Brandäo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo José - João
Leite - Joäo Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Rêrnolo Aloise -
Rogerio Correia - Sargento Rodrigues - Sàvio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastiäo Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 2Ohl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretãrio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede a leitura da ata da reuniáo
anterior, que é aprovada sem restriçoes.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Ease

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai
passar a 2a Parte da reunião, em sua 1a Ease, corn a apreciaçao de
pareceres e requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenãrio que fez retirar da pauta da presente

reunião o parecer do Grupo Parlamentar Constituido para Conhecer das
Solicitaçoes de Acesso a Documentos Sigilosos, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, a noite; a Proposta de Emenda a Constituiçao
n 0 28/99 e os Projetos de Lei n°s 451 e 774/99 e 801/2000, que receberam
emendas na referida reunião e foram devolvidos as comissöes; fez retirar,
também, o parecer sobre a indicaçao do Sr. Eausto Ferrer FrOes para
Superintendente da FHEMIG e o Veto a Proposição de Lei n° 14.578,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manha; bern como
o Veto a Proposiçao de Lei n° 14.582, as Propostas de Emenda a
Constituição n°s 3/99 e 36/2000 e os Projetos de Lei n°s 607 e 61 5/99 e 846,
890, 955 e 1.084/2000, apreciados na reuniäo ordinária realizada hoje, a
tarde; e fez retirar, ainda, o Projeto de Lei n° 1.044/2000, que recebeu
emendasem Plenario na referida reunião e foi devolvido a Comissão do
Trabalho; a Projeto de Lel n o 513/99, que, por acordo de Lideranças, foi
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retirado da pauta, e a Projeto de Lei n° 830/2000, que teve adiada sua
discussão por 5 dias.

2a Ease
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1a Ease, a

Presidência passa 2a Ease da 2a Parte da ordem do dia, corn a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião par cinco

minutos, para aguardar que sejam preenchidos as pressuspostos
processuals para a apreciacão dos Projetos de Lei n°s 1.215, 1.223 e
1.240/2000. Estão suspensos as nossos trabaihos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos Os nossos trabaihos.

Discussão e Votaçao de Proposiçaes
- Vem a Mesa:

ACORDO DE LIDERANAS
A totalidade dos Lideres corn assento nesta Casa acordam em que seja

dispensado a interstIcio regimental na apreciação dos Projetos de Lei n°s
1.215, 1.223 e 1.240/2000.

Sala das ReuniOes, 8 de novembro de 2000.
DECISAO DA PRESlDNCIA

A Presidência acolhe a acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléla, 8 de novembro de 2000.
Durval Angelo, 1°-Vice-Presidente, no exerciclo da Presidéncia.

Questão de Ordem
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, gostaria de informar aos

funcionários presentes que agora, neste momenta, o Regimerito Interno foi
cumprido. Mas hoje, na sessäo da tarde, vimas que a Regimento da Casa foi
rasg ado.

No momento em que as pessoas buscam e lutam por uma democracia, que
veio a custa de tortura, a custa da dor e do sangue do nosso povo, não a
vimos acontecer aqui. Vimos uma verdadeira ditadura, a Regimento da Casa
ser rasgado. Não sei qual e o pior crime: se é a ditadura ou rasgar lei. Isso
aconteceu, senhore funcionários, na reunião que todos puderam
acompanhar

So assinei o acordo em homenagem aos funcionários que aqui estão. Do
contrário, não teria assinado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.21 5/2000,
do Tribunal de Justica, que reajusta os vencirnentos e proventos dos
Servidores do Poder Judiciãrio e dá outras providéncias. A Comissão de
F tscalizaçao Financeira opina pela aprovacão do projeto na forma do vencido
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em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-
se a discussào. Em votação. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.215/2000 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.223/2000, da Procuradoria-
Geral de Justiça, que reajusta o valor do indice básico de vencirnento e
provento dos servidores do Ministério PUblico do Estado e dá outras
providências. A Comissäo de Fiscalizaço Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam perrnaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.223/2000 na forma do
vencido em 10 turno. A Cornissão de Redaçao.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.240/2000, da Mesa da
Assembléla, que reajusta Os vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Assembléia Legislativa do Estado. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçao. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n°
1.240/2000 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redaçao.

Declaraçoes de Voto
o Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, fomos o relator de urn dos

projetos, o do Ministério PUblico, e acompanhamos essa discussão na Casa
e nos outros Poderes envolvidos. Quero registrar o empenho das
associaçoes e dos sindicatos dos funcionários, que, desde o primeiro
momento, acompanharam a questão, e, mais ainda, trazendo sugestoes ou
ate a preocupação da categoria, de que poderia estar havendo urn processo
passive! de evoluçao, urn processo que permitisse aos funcionários de niveis
mais baixos ter uma recüperação salarial rnaior que os de five! mais alto.

Acho que esse movimento não morre aqui, é necessário que continue. 0
que queremos nesta Casa, como representantes do povo de Minas Gerais, e
os funcionérios, através de seus representantes, é que haja rnaior equilibrio,
maior justiça. E esse foi urn rnornento marcante porque assistirnos a
maniféstação a presença e ate, vamos dizer, àquelapressao justa e legitima
para que pudéssernos pensar em outras forrnas de reajuste.

Acho que, em todo o'episOdio, a Assembléia sai engrandecida, Os Poderes
saém engrandecidos, e, sm dOvida algurna, e urna grande vitOria dos
funcionérios destaCasa, do Ministério PUblico e do Judiciário.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
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companheiros, gostariamos, também, de declarar nosso voto, dizendo
que esta Casa deu mais urn grande exemplo, ao externar seu espirito de
reconhecimento do trabaiho prestado pelos servidores do Ministério PUblico,
do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Tive a oportunidade, logo depois
do reajuste dado aos funcionarios do Executivo, de ocupar esta tribuna,
cobrando a extensäo do tratamento dado ao Executivo aos dernais Poderes.
Entendemos que esta Casa sai vitoriosa ao restabelecer a justiça para corn
esses funcionarios. Estão de parabens os funcionérios que acompanhararn,
desde o primeiro momento, a votação desses três projetos. Estão de
parabéns os funcionarios do Ministério Püblico, do Judiciário e do Legislativo,
que 5O Os braços dos Procuradores, Promotores, Juizes e Deputados. Não
poderiarnos deixar de atender a reivindicaçao justa e merecida desses
funcionarios.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é corn
satisfacao que participamos desse momento em que esta Assembléia
Legislativa resgata o direito dos servidores do Judiciario, do Ministério
Püblico e do Legislativo. Precisamos reconhecer o brithante trabaiho desta
Casa, sendo nossa Assembléia exemplo e modelo para todo a Brash. Os
funcionários desta Casa tern sido extremamente dedicados, no exercicio de
sua funçao, para a engrandecimento do parlamento mineiro. Além desta
Casa, ternos tarnbérn a satisfaçao de contemplar, corn a merecido reajuste,
os funcionários do Ministério POblico e do Judiciário.

Como advogado que sou, conheco de perto a responsabilidade do servidor
do Judiciário e do Ministéria PUblico. Quero saudar todos as servidores que
aqui se encontrarn. Fica registrada nossa satisfacao, ja que é nossa
obrigaçao civica, como parlamentares, resgatar Os legItimos direitos dos
servidores. :Ternos a certeza de que estamos, nesta noite, assinalando urn
ponto na nossa vida parlamentar. Não rnais podemos ficar aguardando a
eterno prolongamento dessas discussOes, pois conhecernos Os bons servicos
prestados por esses servidores a Minas Gerais. Parabenizo a sindicato pela
prova inequivoca de força, participando efetivamente de todas as reuniöes,
sensibilizando os Deputados e a povo mineiro para sua causa.

Receba a sindicato, nas pessoas de seus funcionarios, as homenagens e
Os agradecimentos desta Assembléha por tudo que representam. Estão de
parabens.

0 Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, prezados funcionarios da Assembléia Legislativa, corno Vice-
Lider do PDT e mernbro da Comissão de Justica, tendo sido o relator do
projeto que concedeu aumento aos funcionàrios do Judiciario, devo dizer
que, ao sauda-los e abraça-las, faco isso de maneira feliz. Por meio de
vocês, dosnossos funcionarios de gabinete, temos conseguido fazer urn

!rtl
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grande trabaiho nesta Casa. E devemos muito aos funcionários. Para
todos Os funcionãrios, as da Assembléta Legislativa, Os do Ministérlo PUblicoe Os do Poder Judiciário, vemos que a justiça se fez. 0 esforço concentrado
que fizemos para efetivar essa medida valeu a pena. Não fizemos mais do
que a nossa obrigaçao. Vocés são a razão do sucesso das nossas vidas
parlamentares, da referenda que tern esta Assembléia em todo o Pals.
Graças aos profissionais que trabaiham aqui, sabernos que a Assembleia de
Minas é motivo de orgulho para todos nos, mineiros.

Fica consigriado nosso aplauso e, acima de tudo, nossa gratidao pelo que
voces fazem pela nossa atividade parlamentar, por esta Casa, por Minas
Gerais e pelo Pals. Muito obrigado.

o Deputado Rogerio Correia Serei breve, Sr. Presidente. A pedido da
Liderança do PT, do Deputado Ivo José e do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, faço essa declaraçao de voto em name de todos as Deputados do PT.

o que foi possivel conceder de reajuste ao funcionalismo pUblico este ano,
tanto do Executivo quanta do Legislativo e do Judiciário, é, sem sambra de
dUvida, mais do que justo. Ha urn processo conservadar existente no Brasil,
que procura a desmonte do serviço püblico, como se ele fosse a responsável
pela crise neste Pals. As medidas recessivas forçam uma piora na qualidade
do serviço püblico. Isso precisa ter urn fim. E claro que a aumento que
conseguimos para a Executivo, para a Judiciário e para a Legislativo é muito
menos do que a que a inflação acumulada corroeu do salário dos servidores,
ao ongo desses seis anos sern reajuste. Mas é urn passo importante para
acenarmos para uma nova politica salarial, que precisa ser pasta em prática
em Minas Gerais e no Pals.

Apresentamos, em name da Bancada do PT, num dos prajetos
apresentados, no caso do aurnento dos funcionér p as da Assernbléia
Legislativa, urna emenda que passibilitava pelo menos iniciar uma discussão
sabre que tipo de reajuste seria necessária no servico pUblico, a fim de que
haja justiça salarial para essa cateoria. Achàrnos rnesmo que, no Brash, ha
necesjdade de se discijtir urn rocesso mai global de divisão de renda.

E claro que isso foi ape'nas um "sihi6ologisrno" que apresentamos, rnas que
reflete 'urn ideal e urn pensarnento quetemos: u existe, de fato, divisão de
renda no Brasil, au não faremos justiça social. Infelizrnente, não foi possIvel
aprovar; desta vez, urn tipa de pailtica, aqui, na Assembléia, que iniciasse
esse prôcesso. Mas, certárnènte; faz parte do nossa pensamento; issa tern
qie . sër urrca politicä mais glObal, é precisa haver urn reajuste major para
qüerii ánha rnenos, urn eajuste menor para quem ganha mais. E nãa
aperias do 'panta de vista de'salário, que éaté pouco, rnas de divisão de
rehda' de maiieira global no Pals. E, do ponto de vista de salãrio, é
necessérid ser discutido inclusiveo dos parlamentares, no sentido de se
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fazer justica social corn a dinheiro publica. E essa a declaraçao que faço
em name da Bancada do PT. Muito obrigado.

0 Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, serei breve, temos
que acabar corn essa novela sabre a aumenta. Gastaria de parabenizar a
sindicato e as associaçOes. Acho que estarnas apenas camecando a discutir
urn reajuste, porque 10% fal pouca, a partir do momenta em que tivernos uma
inflaçaa de mais de 50% nesses seis anas. Houve aumento de água, Iuz,
cesta basica; aumentau tudo, e nãa houve aumenta do salário do pessoal. 0
sindicato fez essa carnisa arnarela, corn certeza porque ja não estava
aguentanda mais e, par dentro, ja está verrnelho de raiva, porque tudo sobe
neste Brasil, menas a salãrio dos nossos servidores. Estamas carneçando a
discussão, porque 10%, na minha apiniao, é pauca. A partir de agora, ternas
que pensar nurn aumenta anual, que acompanhe pela menas a Indice do
salária minima. Muito abrigada.

o Deputado AntOnio Genaro - Nãa you falar rnuita, porque esses
microfanes estão mais disputados do que a tanque de Betesda - issa é para
quern canhece a Biblia, Sr. Presidente. Quero apenas dizer que estãa de
parabéns, porque lutaram, bataiharam e fizerarn baruiha. E assim rnesrna.
Que Deus as abençoe.

Discussão e Votação de Pareceres de Redacao Final
A seguir, são submetidos a discussãa e vataçãa, sendo apravados, cada

urn par sua vez, as Pareceres de Redaçaa Final dos Prajetas de Lei n°s
1.215/2000, do Presidente do Tribunal de Justica, que reajusta 05
vencimentas e proventas dos servidores do Poder Judiciãria e dã autras
providencias; 1.223/2000, do Procurador-Geral de Justica, que reajusta a
valor do indice bãsica dos vencimentos e praventos dos servidores do
Minjstéria Püblico do Estado e dé autras pravidencias; 1.240/2000, da Mesa
da Assernbléia Legislativa, que reajusta as vencimentas dos servidores ativas
e inativos da Assernbléia Legislativa do Estado. (A Sançãa.)

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido a abjetiva da convacaçãa, a Presidéncia

encerra a reuniäa, convocando as Deputados para as reuniOes especiais de
amanha, dia 9, as 8 e as 20 haras, nos termas dos editais de canvacaçao, e
para a reunião ardinéria também de amanhã, as 14 horas, cam a ordem do
dia regimental. Levanta-se a reuniãa.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 113 REUNIAO ESPECIAL, EM 13/11/2000
Presidencia do Deputado Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinaçao da reunião - Execuçao do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva - Palavras de D. João de Rezende Costa - Palavras de
D. Serafim Fernandes de AraUjo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Dorival
Carlos Borges - Palavras da Sra. Maria Aparecida Costa Bertolacini -
Apresentação do Coral da ASLEMG - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Adelino de Carvalho - Ailton Vilela - AmbrOsio Pinto -

Antonio JUlio - Arlen Santiago - Chico Rafael - Doutor Viana - José Henrique -
Márcio Cunha - Marco Regis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Piau
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 2Ohl5min, declaro aberta

a reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sra. 2 a Secretária , para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2 a Secretária "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa o
Eminentissimo Senhor D. Serafirn Fernandes de AraUjo, Cardeal Arcebispo
de Belo Horizonte; o Exmo. e Revmo. Sr. D. Joäo de Rezende Costa,
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belo Horizonte; e Os Exmos. Srs.
Manoel Costa, Secretário de Estado de Turismo, representando o
Governador do Estado; José Francisco de Salles, Diretor-Presidente da
BELOTUR, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Antonio
Pinheiro, Vereador a Cãrnara Municipal de Belo Horizonte, representando 0
Presidente desse ôrgão; Dorival Carlos Borges, Prefeito Municipal de Borda
da Mata; e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Destinaçao da Reuniao
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear D. João de
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Rezende Costa pelo transcurso de seu 90° aniversário.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida Os presentes a ouvir o Hino

Nacional.
- Procede-se a execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, representando o Presidente Anderson

Adauto; Eminentissimo Senhor D. Serafim Fernandes de AraUjo; Exrno. e
Revrno. Sr. D. João de Rezende Costa; Exrnos. Srs. Manoel Costa, José
Francisco de Salles, Vereador AntOnio Pinheiro; Dorival Carlos Borges,
Prefeito de Borda da Mata, terra natal de nosso homenageado; Revmos.
Padres, familiares, Srs. Deputados, meus amigos, minhas amigas,
comunidade de Borda da Mata, o Profeta proclamou: "Que formosos são
sobre Os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz,
que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvacao.....

Tais palavras traduzem o conceito de que goza 0 homem que se dispOe a
ter uma vida integralmente dedicada a proclamação do Evangelho.

Na verdade, tal revelação contém urn caráter de beatitude que demonstra,
essencialmente, que aqueles que se aplicam ao cumprimento dessa Divina
comissão estão a atender urn charnado de Deus.

Uma anãlise, mesmo que superficial, nos mostra como se tern tornado
dificil encontrar nas coletividades homens de tal tempera, que se fazem
dignos da vocação e a exercem corn o desapego, a coragem e a retidão que
exige.

Para as sociedades que os possuern, são dádivas de Deus, pois mantêm a
unidade dos cidadãos e fazem prevalecer os principios da fraternidade e da
comunhão, sem usar da força, mas a partir, simplesrnente, da legitimidade de
sua autoridadeespiritual e moral.

Neste Ano Santo do Jubileu Cristão, foi festejado, no Ultimo dia 19 de
outubro, o 90° aniversário do Arcebispo Emérito de Belo Horizonte, D. João
de Rezende Costa.

• Num tempo em que as razOes econOmicas pretendem subjugar as outras
dimensOes do ser humano, em que o amor frequentemente cede lugar as
motivacoes egoistas e mesquinhas, celebrar esta data, por meio desta
solenidade no parlamento mineiro, representa, para nOs, oportunidade impar
para refletir sobre o bern major, que é a vida dada por Deus e o privilégio de
desfrutá-la no ser-vico do Senhor.

Nosso hornenageado nasceu no seio de uma das mais tradicionais estirpes
Sul mineiras. De Borda da Mata, celeiro de vocaçOes, a familia Resende
Costa se esmerou para moldar o carãter que hoje brilha çomo estrela de
primeira grandeza na constelação dos grandes vultos de Minas. Francisco

--
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Marques da Costa JUnior, exemplar pal de familia, dividiu corn a esposa,
Dona Mariana Resende Costa, a tarefa de educar Os filhos na observãncia
dos mais elevados principios éticos, no curnprimento do dever e na
dedicaçao incondicional a vivência da cidadania.

E a voz do Senhor indagou: "A quem enviarei e quem ha de ir por nos?".
Assim como o Profeta Isaias, D. João também se dispOs ao chamado divino.
Lancou-se aos estudos secundários e de filosofia em Lavrinhas, no Estado
de São Paulo, junto a Congregaçao Salesiana, onde ingressou em 1928.
Numa trajetôria em que os êxitos se sucediam, em 1935 recebeu a
ordenação sacerdotal, na Basilica de Santo macjo, em Roma, para, dois anos
depois, concluir o doutorado em Teologia pela Universidade Gregoriana,
também na Cidade Eterna.

Em 1938, foi convocado para emprestar seu talento e sua capacidade,
exercendo a Direcão de Estudos e também a Direçao Geral do Instituto
Teologico Plo XI. Ainda no oficio magisterial, respondeu pela direçao do
tradicional Liceu Coraçao de Jesus, entre 1941 e 1943. Ambas as instituiçoes
sediadas em São Paulo. Seguiu-se sua nomeaçao como Provincial Salesiano
do Sul do Brasil, em 1948, e, posteriorrnerite, foi elevado a condição de
Conselheiro-Geral da Congregacao Salesiana.

"E o Semeador saiu a semear". Exercitando os ensinamentos contidos na
parabola missionária de Nosso Senhor Jesus Cristo, D. João, em seu
ministérlo pastoral, empreendeu importantes realizaçoes, lançando, no fértil
campo do coracão humano, a esperança restauradora do Evangelho, Unico
meio capaz de reconciliar o homem corn o Seu Criador.

Essa jornada recebeu novo impulso em fevereiro de 1953, quando D. João
foi nomeado Bispo da Diocese de llhéus, na Bahia, onde permaneceu 01
quatro anos e meio, dando curso a urn intenso trabalho pastoral,
compreendendo visitas, missöes, catequese e incentivo as vocaçoes.

No entanto, foi a partir de sua nomeaçao para Arcebispo Coadjutor e
Administrador ApostOlico de Belo Horizonte, em 1957, que D. João firmou-se
corno grande pastor, promovendo urn amplo trabalho de unificaçao da
Diocese, razão que o torna conhecido como o "Bispo da Unidade". Vale
lembrar da manifestação do Cardeal D. Serafim, que tanto nos emociona:
"Dom João, ao chegar a Belo Horizonte, encontrou a Diocese dividida.
Encerrou seu mandato deixando a Diocese unida. Conseguiu isso corn muita
paciência; confiança nas pessoas, respeito absoluto de cada pessoa. Em 41
anos de convivência, nunca vi D. João perder a paz,Jevantar a voz ou ficar
impaciente. Nesses años, fomos capazes de viver uma tal unanimidade que 0
que era de urn era dos dois".

Durante o sêu ministério na Capital das Minas Gerais, D. João semeou 95
paróquias, ordenou cerca dé 75 padres ao serviço da Arquidiocese e sagrou
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8 bispos.

Empenhou-se na fundacão da Universidade CatOlica, em 1958, elevada a
condiçao de Pontificia desde 1983. Alias, originou-se da PUC de Minas
Gerais uma das mais merecidas honrarias concedidas a D. João, que Ihe
conferiu o titulo de doutor "honoris causa", outorga que tambérn recebeu da
Faculdade de Teologia da Companhia de Jesus.

Na mesma Universidade Católica, cuidou de criar, em 1966, o Instituto de
Filosofia e Teologia, entidade que hoje se orgulha de levar seu honrado
nome.

Sua participaçad no Concllio Vaticano II foi determinante na reestruturaçao
da Arquidiocese, pois, adotando as diretrizes ernanadas daquela histôrica
assembléia de prelados catOlicos, trabalhou diligentemente para a criação
dos Conseihos Presbiteral e Pastoral, bern como da Coordenação da
Pastoral de Belo Horizonte.

Merece registro, ainda, a sua participação na Conferencia Episcopal Latino-
Americana de MedellIn, realizada em 1968, e no Sinodo dos Bispos sobre
Catequese, de 1977. Foi Secretãrio Nacional para o Apostolado Religioso na
CNBB e Secretário e Presidente da CNBB Regional Leste.

Certamente, encontra-se hoje D. João credenciado a invocar as palavras
do Apôstolo Paulo, em sua EpIstola ao discipulo Tirnóteo: "Combati o born
combate, completei a carreira, guardei a fe'.

Contudo, rnesmo que a sua trajetôria e o seu testemunho de vida permitarn
dar por concluida a carreira, do alto dos seus 90 anos, D. João continua firme
no seu ministério sagrado, demonstrando a mesma lucidez nos seus
posicionarnentos, serenidade nos seus atos e, sobretudo, fé e coragem para
enfrentar os desafios colocados diante da Igreja nesta virada de século e
milênjo.

Alias, opor-tuna é a lembrança das palavras de D. Hélder Cãrnara, assim
proferidas: "0 segredo para ser sempre jovern ter urna causa a que dedicar
a vida'.

São essas as elevadas razöes que nos motivaram a requerer a realizaçao
desta solenidade que se estriba, sobretudo, no orguiho que todos Os
mineiros e, em particular, que nOs, Sul mineiros, na pessoa do Exmo. Sr.
Prefeito Dorival Borges JUnior, da terra Natal do nosso homenageado,
podernos ter pela singular existéncia de D. João e pelo privilegio que nos é
Conferido de haurir suas liçoes e ensinamentos, respaldados na sua
incondicional dedicaçao a causa do Reino de Deus e pela defesa
intransigente dos mais elevados sentimentos incorporados aos bens mais
valiosos do patrimônjo espiritual mineiro.

Receba , p015, D. João de Rezende Costa, nesta oportunidade, da
Assembleja Legislativa,. como Casa excelsa da representatividade mineira,
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justa e reverente homenagern, reconhecendo no seu caráter, na sua
conduta, urn grande exemplo a ser seguido, verdadeiro dom de Deus, que
britha coma luzeiro a clarear Os caminhos de nossas Minas Gerais.

Tenho certeza de que V. Revma. não pertence ao patrimônio somente da
Arquidiocese de Bela Horizonte. Pertence, sim, ao patrimônio de Minas
Gerais e do Brash, pelo grande semeador que fol para Minas e para a Brash.
Nossos cumprimentos, em name do povo mineiro.

Que V. Revrna., durante toda essa existência proficua, continue
derramando as suas luzs sabre toda essa comunidade mineira, para que
possamos, sempre, seguir as seus passos pela dignidade e, acima de tudo,
pela sua humildade, que sempre Ihe é peculiar. A V. Revma., em name do
povo mineiro, as nossas felicitaçôes, a nosso respeito, carinho e gratidãó. Da
mesma forma, tenho certeza absoluta de que nos sentimos felizes em té-lo
nesta Casa do povo mineiro. Seja feliz; muito obrigado.

Palavras de D. João de Rezende Costa
Evidentemente, ao agradecer essas palavras que acabamos de ouvir, so

diria que são excessivamente generosas. Coma sempre costumo dizx!.
gracejando, espero que as anjos possam dizer amém. Se as anjos disserern
amém, estão, de certo modo, consagradas coma coisa digna de respeito,
testemunho da verdade. Fico muito feliz em estar nesta Casa do parlamento
mineiro. Que coisa boa, nesse nosso Estado tao marcado pela profunda
consciéncia politica dentro do conjunto dos Estados do Brash. Coma e bom
estar aqui e ouvir essas palavras que mostram a visão do parlamento mineiro
sabre as problemas da nossa Pátria. So posso diier que a meu modo de
agradecer esta homenagem que estou recebendo será, principalmente, a
minha oração. Vou colocar de prapOsito nas missas dos dias que se seguem
a lembrança deste momenta feliz, pedindo a Deus que hlumine cada vez mais
as nossos Deputados, para poderern ser sempre urn eco séria, verdadeiro,
auténtico dos ideais de Minas Gerais de Tiradentes, que são as ideals do
noso pova. 	 -

E claroque não you me prolongar muito neste agradecimento, mas yOU

lembrar um pensamento que cabe aqui agora, sobretudo para mim. Alguém
disse que devemos contar a céu da naite pelas estrelas, nao pela escuridãO
da naite. Devemos contar a jardim pelas flares, não pelas folhas murchaS ou
secas, escolher a meihor em tudo aquilo que olhamos, no meio em que
vivemos, saber vero que ha de born. Acredito que issa faz bern a toda a
comunidade, saber ver a bern que se estã praticando. Isso faz bern a quem
estã ahalisando as acontecinentos. Quem é marcado par urn espiritO
pessimista serã sempre urn infeliz. Acuele que tiver a espirito otimista, urn
otirnisrna razoavel que nao se excede no aporo a tudo que ha de born
sempre sabendo ficarno juizo equilibrado, correto, autêntica, será muito felrZ,
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e a comunidade seré feliz também pela sua pasição e pelas suas
declaraçoes.

Daqui, desta tribuna, guardo o meu pensamento para a momenta oportuno
das minhas oraçôes. - Que Deus derrame sabre esta Casa, sabre cada
Deputada, sabre tada a nassa Estado aquelas virtudes famosas do nosso
Estado, do nosso povo, conhecidas de todo a Brasil.

Exagero urn pouquinha porque também sou mineira, é clara. E urna honra
ser mineiro. E urn privilegio pertencer a este nosso Estado. E essa nossa
felicidade, essa qualidáde do mineiro, tada essa rnineiridade que não tern
tradução exata, issa e muito Jom para nOs e nos ajuda a fazer a bem -para
todo a nosso pava. Deus abençoe esta Casa da Iei, este parlamento de
Minas Gerais, abençoe cada Deputado e traga a cada urn deles a alegria de
ver suas sugestaes razoáveis, equihibradas, receberem a apoia da Casa e
servirem coma luz para ilurninar a carninho de tada a nosso povo. Que Deus
assim Ihes conceda.

Palavras de D. Serafirn Fernandes de AraUja
Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, Sr. Manoel Costa, Sr. José Francisco

da Silva, nosso amigo Vereador AntOnio Pinheiro, Sr. Dorival Carlas Barges,
trazendo essa bela representação da terra de D. João; Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autar do requerirnento cujas palavras abrirarn, coma nurn céu
estrelado, tada a alegria do nosso Estada; meu querido D. João, Srs.
Deputados familiares, amigos de Barda da Mata, meus hrmãos, minhas
irmãs, as minhas palavras são de testernunha, são de confirmação. Esses 90
anas de D. João estão sendo suavernente camemoradas, de maneira rnuita
bonita, saindo a cada momenta de grupas, de caraçOes. D. Joãa e esse
diamante incomparãvel - Quem dera todas pudessem conhecê-lo
profundamente para apreciar todos as matizes de urna persanalidade cheia
de Deus, cheia de fé, cheia do irmão. E aqui sinto-me verdadeiramente
privilegiado . Diria que ha 41 anos sau testemunha ocular, e de coraçãa, de
tudo par que passa esse querida irmão e pal.

Nesses 41 anas, char-amos as légrimas da tristeza e do sofrimento,
pri ncipalmente durante a Revolucao Militar de 1964. Nesse perlado, sem
camparacaa corn nehum outra, nos alegrarnas - e muito mahs - corn tudo a
que Deus fez atrayés de nossas mãos. D. Jaãa chegou a Bela Harizonte em
novembro de 1957 e cheguei•no dia 31/5/59. Estamos semprejuntas.

A mrnha malar preocupaçãa era que D. João, coma salesiano, depois querecebesse a titijlo de emérita resolvesse afastar-se de nôs, quem sabe, para
Uma casa salesiana ordem pela qual tern tao profundo amor no seucaraçãa.

as, num retiro em que pregava em Cachoeira do Campo, cam maidej00padres, pedi a D. João que ficasse conosco. Nem queirarn saber aalegria
dos padres Perder D. João, rnesmo fisicamente, sO par separaçãa, seria

__________--
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uma perda muito grande.

D. João está al do mesmo jeitinho que sempre foi - na sua alegria
proverbial. 0 Sr. Prefeito já disse das minhas paiavras. Nunca vi D. João
perder a paz e a serenidade nas maiores dificuldades. Fez que essa Igreja se
tornasse verdadeiramente urn sinai muito bonito na igreja do BrasH.

Sornos uma populacao de 4 milhöes de habitantes. Somos 240 parOquias
nesta Arquidiocese, quatro regioes episcopais, 30 foranias. E ha urn projeto
pastoral muito bonito e forte que vem marcando por todos Os cantos e
comunidades. Säo bern mais de 2 mit comunidades que temos em nosso
territOrio. Tudo isso nasceu do coração de D. João, principai:mente porque
soube amar corno ninguém. Ou seja, acreditou em todo o mundo e, corn isso,
como disse o Prefeito do meu testemunho, chegou aqui numa Igreja dividida
e hoje estamos vivendo urn belo momento de unidade.

Por isso, querernos agradecer, em nome da Arquidiosese, por essa
homenagem. Neste momento, a homenagern jã não é da Arquidiosese, jã
não e das paroquias nem de uma cidade. E a memoria; é a homenagem
dessa querida terra, que e o nosso Estado de Minas Gerais.

Como D. João, uma das maiores alegrias é ser mineiro. E certamente,
como D. João, uma das maiores alegrias é ter nascido num lugar pequeno e
cheio de coração. Eu, na minha Minas Novas; eie, na sua Borda da Mata.
Indicando que ser mineiro e a coisa mais gostosa do mundo. Obrigado.

Entrega de Piaca
0 Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar a D. João

Rezende Costa placa alusiva a esta comemoração, corn os seguinteS
dizeres: "A Dom João Resende Costa, Arcebispo Emérito de Belo Horizonte,
a rnanifestaçao de apreço da Assembléia Legisiativa do Estado de Minas
Gerais, ao ensejo de seu nonagésimo aniversário. Seu apostolado se
inscreve nos anais desta Casa como exemplo admirávei e merecedor do
reconhecimento do povo mineiro. Belo Horizonte, 13 de novembro de 2000.
Deputado Anderson Adauto, Presidente".

- Procede-seà entrega da piaca.
Paiavras doSr. Dorival Carios Borges

Autoridades componentes da Mesa, já norninadas anteriorrnente pelos
oradores que me antecederam; dernais autoridades civis e eciesiasticas; D.
Serafirn Fernandes, Députado Daimo Ribeiro Silva, demais Deputados, D.
João dèRézende Costa,a quem prestamos homenagens sinceras, ao dirigir-
me a D João Rezende Costa, quero citar o saimo: "Feiiz o homem que flão
tona pártidô dos maus, não se detém no caminho dos pecadores e' não se
sehta no banco dos zomadores,mas se cornpraz na iei do Senhore recita
sua iei dia enoite! Ele é corno uma árvore piantada junto a regatos: produz

-fruto na estaçao devida e suafoihagem não rnurcha. .Ele tern êxito em tudo 0
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quefaz".

Nôs, o povo de Borda da Mata, e eu, hoje Prefeito de nossa querida cidade
natal, aqui nos fazemos presentes, a convite do Presidente desta egregia
Assembiéia, para participarmos honrosamente e corn justeza desta
homenagem, pois aprendernos corn os nossos pals e conterrãneos a sentir
orguiho de V. Revma., corno borda-matense ilustre e, antes de tudb, porque o
identificamos como homem de quem fala o saimo prirneiro. Essa ãrvore
piantada na sociedade religiosa das Minas Gerais e semente gerada da
familia tradicionai, digna, cristã, nascida e criada as beiras do Mandu e as
bordas da mata, sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo.

Sabemos dos seus frutos, conhecernos a fortaleza de suas foihagens e do
êxito de sua missão nestes preciosos anos de sua vida.

Borda da Mata sabe de sua importância eda grandeza que sua vida tern
sido, em prol de todos s que estiveram em seu aconchego.

Agradecernos a Deus a existência desse irmão que briiha por suas obras,
pela exceléncia de ser e pela bondade da alma. Quero dizer-Ihe que sua
presença em nossa cidade e constante, pois, a cada vez que desfraidamos a
bandeira de Borda da Mata, visiumbrarnos nela 0 brasão idealizado por V.
Revrna, no qual observarnos o "M" de Maria, corn os dizeres em redor:
"Lucens ad oras silvarum'.

Briihando sobre as bordas da mata, lembrando sempre que a cidade
nasceu de uma capeta erigida em devoçao a Nossa Senhora do Monte
Carmelo.

Nesta oportunidade, ao cumprimentar V. Revma., dando-ihe parabéns pela
vida exemplar, queremos, numa prece fervorosa, unidos todos os borda-
matenses que ja sabem de seu aniversário nataiicio, invocar as bençãos e a
protecao de Nossa Senhora do Carrno, proporcionando-ihe muita saUde e
paz.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra. Maria Aparecida Bertolacini, que
falara em nome da familia do homenageado.

Palavras da Sra. Maria Aparecida Bertolacini
Exrnas. autoridades presentes, Srs. Deputados, senhoras, senhores, D.

Serafim Fernandes de AraUjo, D. João de Rezende Costa, não foi 0
espiendor das palavras nem Os rebuços da literatura que nos trouxeram a
este momento tao importante para nOs, mas Os fortes lacos do sangue e da
arnizade e OS elos da fé que unern Os farniliares de Dorn João de Rezende
Costa, aqut representados através de minhas palavras, nascidas dos
Sentimentos do prôprio coraçao.
d As I nsignias episcopais e toda a dignidade de que e revestido não
esfazem a singeleza nem a simplicidade de D. João. Foi isso que nos

encorajou a erguer a voz e saudar nosso conterraneo e amigo neste evento
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tao solene.

Representando aqui a farnilia Costa uma das de sua origem, gostaria de
lembrar seus saudosos pals: tb Chicuta e tiä Marianinha, que residiam
naquele pequenino e precioso rincão das Minas Gerais, prOximo ao Bairro da
Ponte de Zinco, em Borda da Mata.

Desfrutando o feliz aconchego famiUar, em que se respirava urn clima de
muita fé, sendo Deus o centro dessa saudosa familia.

Qual planta que, bem-cuidada, vai crescendo vigorosa e forte, assim
ocorreu corn o menino Joäo de Rezende Costa, graças aos cuidados de seus
extrernosos pals. Nasceti, fob batizado e se desenvolveu no seio de uma
familia em que a fé e a religiosidade sempre nortearam seus membros.

Deixando a bucôlica Vila de Borda da Mata, tornou-se, corn o passar dos
anos, 0 religioso salesiano, o emérito prelado que dedicou toda a sua
existéncia ao serviço de Deus.

Apóstolo do bern e da verdade, baluarte da fé, prega pela vida e por
exemplos. Agradecer e loUvar a Deus pelo dom da vida e nosso dever cristão
de cada dia.

Hoje, manifestamos nossa gratidao infinda pelos 90 anos de existéncia
preôiosa de D. João, vida cujos ecos se espaiham, despertando admiraçäo,
respeito e veneração de todos que o conhecem.

Do genuflexorio, da palavra falada e escrita conduz urn imenso rebanho,
ilurnina e edifica a quantos conhecem essa personalidade que impressiona
pela virtude e pela ascese.

Nossa Sènhota Auxiliadora esteve sempre presente em sua vida, ungida
dos carismas que por Deus Ihe foram outorgados.

Atuando pelo coração, governando pelo exemplo, ensinando pela bondade,
sempre aos pes de Deus, e para Deus toda a sua vida de apóstolo.

Nestes glorbosos 90 anos, não enterrou o talento da inteligéncia, da vida e
do amor, mas desenvolveu-os na plenitude do aperfeicoamento corn suas
virtudes de ressonâncias infinitas, alargando os horizontes da humanidade.
Por isso, corn o coração de irmãos, Os seus familiares borda-matenses aqui
estão representados para saudá-lo nesté ditoso momento. NOs 0
homenageamos corn os louros de sua própria vida, inflamada no amor de
Deus? Rogarnos-lhe que aceite nossa homenagem simples, mas brotada do
âmago de nosso ser, e a promessa de ser dignos de tao edificante
conterrãneo. Formaremos assim uma venturosa famIlia que avança aos
caminhos do Reino.

"Ad multos annos!"
-	 Apresentaçao do Coral da ASLEMG

O- Sr.Presidente - A Presidencia convida os presentes a ouvir a
apresentaçao do Coral da ASLEMGe do QuartetoSolarium, sob a regencia
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do maestro Guilherme Francisco Furtado Braganca. Serão executadas as
seguintes peças: Ave Maria, de Villa Lobos; Ave Verum, de Mozart; Sicut
Genius, de Palestrina; Cantata n° 140 e Cantata n° 147 - Jesus, Alegria dos
Homens -, de Bach; e Oracao de São Francisco, corn arranjo de Guilherme
Braganca.

- Procede-se a apresentacao do coral.
Palavras do Sr. Presidente

Ao dar encerramento a solenidade de hoje, corn a qual homenageamos D.
João de Rezende Costa pelo seu 90° aniversãrio, pedimos vénia para faze-b
corn urna citaçao da Blblia Sagrada. Trata-se do seguinte trecho do
Evangelho segundo Mateus, em que Jesus faz suas recomendaçaes aos
ApOstobos: "Eu vos envio como ovelhas no meio de bobos. Sede, portanto,
prudentes como as .serpentes e simples como as pombas. Cuidai-vos dos
homens. Ele vos levarão aos seus tribunals e açoitar-vos-ao corn varas nas
suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e
dos reis: servireis, assim, de testemunho para eles e para as pagãos".

Parece-nos que o texto biblico se aplica corn perfeicao a personalidade e a
obra de nosso hornenageado. Em sua bonga e rica trajetôria, coroada pela
investidura coma segundo Arcebispo Metropolitano de Bebo Horizonte, D.
João trabalhou corno legitimo sucessor dos apOstobos. Hoje, na serenidade e
na sabedoria de seus 90 anos, ele pode reconhecer isso sern resvalar para a
modéstia e a vaidade.

0 fato e que ele se dirigia como oveiha as ovelhas, mas também teve, em
determinadas ocasiöes, que ir ate os bobos.

Ele fob prudente e sirnples. Ele enfrentou, ainda que figuradarnente,
tribunals e açoites. E se fez presente junto aos governantes terrenos para
pregar a justiça e a vida.

D. João é urn salesiano e, corno tal, sempre dignificou a Ordem de D.
Bosco. Não nos esqueçamos de que a patrono da congregacão - o santo
torines que espalhou a mensagem salesiana pebo rnundo - destacou-se, em
vida, tanto no cenário politico como no campo educacional. Participando
ativamente do processo de unificaçao da ltália, D. Bosco fez de sua lgreja urn
dos supartes da ação ljbertária. E corno educador - começando por acolher a
Juventude abandonada da Provincia do Piemonte -, desenvolveu essa
universal obra salesiana, sinOnimo inconteste de excelência no ensino,
atualizando a boa noticia que Jesus trouxe aos pobres.

Pois D. João de Rezende não fez por menos e seguiu a risca o exempbo de
D. Bosco. Ele soube dignificar a açao social da Igreja sem esquecer sua
formacao de educador. Seu arcebispado coincidiu corn os anos de chumbo
da ditadura militar, aqueles tempos de liberdade cerceada e de censura das
O P i noes. Nosso Arcebispo Emérito, no entanto, jamais deixou que a Igreja se
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curvasse a urn poder autoritãrio. E isso mesmo quando esse poder
tentava agir diretarnente contra religiosos que atuavam no meio dos
operários.

Como educador, basta lembrar que D. João foi o fundador, no ano de 1958,
da Universidade Catôca, que cinco anos depois receberia a atual
denominação de "pontifIcia". A PUC-MG e urna instituiçao que honra Minas e
de que se orguiham as mineiros. E estamos, hoje, reverenciando aquele que
a fez nascer. Corno intelectual, coma escritor corn traços fortes e corajoso,
fez de sua pena a defesa da fé e dos valores maiores da humanidade, corn a
ternura salesiana que Ihe é caracterisfica.

Esta reunião decorre de iniciativa do nobre companheiro Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, merecendo a unanimidade do parlamento mineiro. Assirn e que,
em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
apresentamos a D. Joäo de Rezende a emocionada mensagem do povo que
representamos: receba, D. João, nossos parabéns pelo seu aniversãrio,
nossos agradecimentos por seu trabalho grandioso e nossa manifestação de
alegria por estar aqui conosco. Esta homenagem dignifica mais o Poder
Legislativo, que se sente honrado corn a sua presenca e corn a sua bênção
no dia de hoje. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimentos as

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presenca e, cumprido a
objetvo da convocacäo, encerra a reunião, convocando Os Deputados para a
ordinãria de amanhä, dia 14, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A
ordern do dia anunciada é a publicada na edicão de 14/11/2000.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 34 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO
As dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de dois mu,

comparecem nas dependências da Policia Federal de Montes Claros OS

Deputados Marcelo Gonçalves, Paulo Piau, Rogerio Correa e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental
o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispenSa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. P Presidente informa que a reuniãO
se destina a ouvir a dep"dimnto do preso Gilmar Peres de Souza, exDetetiVe
Policial que cumpriu pena nas dependencias do DEOESP durante a periodo
de Fernandinho Beira Mar 0 Presidente determina a entrada do Sr Gilmar
Peres de Souza le Os procedimentos legais pertinentes as CPIs concede a
palavra ao depoente para suas cohideraçOes iniciais e aos parlamentares
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para seus questionarnentos. Segue-se a interrogatOrio, conforme notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlarnentares, convoca Os membros da Cornissão para a
prOxima reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Comissães, 7 de novembro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogéria Correia - Sargento

Radrigues - Marco Regis.
ATA DA 55 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As dez horas e quinze minutas do dia sete de novembro de dais mu,

comparecem na Sa das CornissOes as Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos e Mauri Torres, membros da supracitada Comissäo. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimenta da Deputada Elaine
Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
aprovada e e subscritapelos membros da Cornissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e, a seguir,
comunica que em 27/10/2000 foi a Deputado Bené Guedes designado
relator, em 10 turno, da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n o 838/2000, e a
Deputado Mauri Torres, relator, em 10 turno, do Projeta de Lei no 1.175/2000.
Tendo em vista que a matéria a ser apreciada e de autaria do Deputado João
Paulo, este passa a Presidência ao Deputada Mauri Torres. Prasseguindo, a
Presidêncja passa -a Ease da Ordem do Dia, campreendendo a discussão
e a votação de pareceres sabre propasiçoes sujeitas a apreciação do
Plenaria da Assembléia 0 Presidente redistribui a Deputada Elaine
Matozinhos a Projeto de Lei n° 838/2000. Cam a palavra, a Deputada Elaine
Matozinhos emite parecer para 0 1 turna sabre a Emenda n° 2 ao Prajeto de
Lei n° 838/2000 mediante a qual canclui pela aprovação da matéria.
Submetida a discussãa e vataçãa, e a parecer aprovada. Cumprida a
finalidaçj da reunião a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca as membros da Comissao para a prôxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comjssoes 14 de novembra de 2000.
Joao Paulo Presjdente - Geraldo Rezende - Ailton Vilela.
ATA DA 35 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CR1 DO NARCOTRAFICO

d As quinze horas do dia seté de novembro de dais mil, comparecem na Salaas Comissoes as Deputadas Marcelo Gonçalves, Marco Regis, Paulo Piau,
r\agerlo Correia José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da
supracltadaComissäo RegistraLse a presença do Deputado Olinto Godinho.

avendo numera regimental, a Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves,

.
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos dos Srs.
Arlen Santiago, Paulo César Santiago, Luiz Francisco Santiago, Juarez
Souto, Felismino Henriques Neto e João de Deus Dias Neto e da Sra. Maria
Cristina Santiago Oliveira e tratar de assuntos de interesse da Comissão. 0
Presidente comunica aos membros da Comissão o nao-comparecimento dos
depoentes. Desta forma, a Comissão delibera proceder a uma Ultima
intimação para a prôxima reunião, dia 9, as 15 horas, sob pena de trazé-los
"sob vara" em outra oportunidade. 0 Presidente informa que o Deputado
Arlen Santiago solicitou ao Corregedor da Assembléia a abertura de
sindicância ou inquérito pelo "vazamento" de informaçOes ao.jornal "Estado
de Minas" sobre as empresas em apuracao. A seguir, o Deputado Rogerio
Correia solicita que a Comissäo encaminhe a Corregedoria de Policia
denUncias enviadas de Municipios do Vale do Aço. Cumprida a finalidade da
reuniäo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reuniäo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 9 de novembro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Marco Regis - RogériO

Correia - José Henrique - Sargento Rodrigues.
ATA DA 1 ia REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO

As quinze hora& do dia nove de novembro de dois mu, comparecem na
Sala das Comissöes os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Regis, Paulo
Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presenca do Deputado Durval Angelo.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Marcelo GonçalveS,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Dputado José Henrique, dispensa aleitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a reunião se destina a dar prosseguimento aos
depoimentos referentes as empresas PPL Empreendimentos e GMS
Representaçöes e tratar de assuntos de interesse da Comissão. 0
Presidente unforma que, mais uma vez, nenhum dos depoentes se
apresentou: os membros da familia Santiago apresentaram justificativa
através de seu procurador legal, Sr. Marcelo Leonardo; o Sr. Fernando
Macedo, Chefe de Gabinete do Deputado Arlen Santiago, justificou-se
informando que foi notificado da intimação pelo telefone, mas por se
encontrar em viagem não poderia compàrede Os membros demonstraram
que, na verdade, ele fugiu a intimçao da asséssbria. Os demais nãO
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apresentaram justificativa. 0 Deputado Rogerio Correia lê relatôrio da
Policia Federal de Montes Claros comunicando que, na tentativa de intimar
os depoentes, houve as seguintes situaçoes: 1°) a Sra. Maria Rita Santiago
informou que Os irmãos tinham seu domicilio no Rio de Janeiro, que queriam
depor, mas que a CPI não estava interessada em ouvi-los; 2°) o Sr. Juarez
Souto, assim como da primeira vez, foi devidarnente intimado; 3°) os
funcionários do Sr. Felismino informaram que ele estava em Montes Claros,
mas sua familia insistia em dizer que estava viajando; 40) o Sr. João de Deus
nao se encontrava no momento da intimação, mas seu irmão e sOcio disse
que o interesse dele era prestar esclarecimentos. 0 Deputado Rogério
Correia apresentou requerimerito, devidamente aprovado, solicitando seja
colhido o apoio dos Deputados da Assembléia para a prorrogacao dos
trabalhos da Comissão por 60 dias. A seguir, o Deputado Marco Regis,
através de documentos, fitas cassetes e de video, demonstra a vida
pregressa de ilegalidades e crimes do Sr. Aquiles Caetano e a fraternal
ligaçao dele corn o Deputado Federal Mauro Lopes, Secretãrio da Seguranca
PUblica. Ato continuo, os parlamentares assinam o pedido de afastamento do
Secretérlo da Segurança Püblica. Cumprida a finalidade da reunião, a
PresidOncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Marco Regis - Sargento

Rodrigues - José Henrique - Rogerio Correia.

TRAMITAcA0 DE PR0P0sIcOES
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N° 1.099/2000

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

O Projeto de Lei ° 1.099/2000, da Deputada Maria José Haueisen, visa
declarar de utilidade publica a Sociedade Esportiva Gouveia, com sede no
Municipio de Teôfilo OtOni.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Cornissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vern ele agora a esta Comissão para deliberaçao conclusiva, de acordo
corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentação
A referida Sociedade tern por princIpios bãsicos a divulgação do esporte

especlalizado mantendo convénios corn entidades pUblicas e particLilares,
em .empreendimentos de interesse da categoria.

Ajudar os atletas carentes corn a distribuição de uniformes, material
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esportivo e medicamentos é, também, uma de suas finalidades.
Em virtude de tais iniciativas, é justo que ela seja declarada de utilidade

pUbi ica.
Conclusão

Pelas razOes registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lel n°
1.099/2000 na forma proposta.

Sala das CornissOes, lOde novembro de 2000.
José Milton, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 20/11/2000
Presidéncia da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecern os Deputados:
Gil Pereira - Ailton Vilela - Arlen Santiago - Djalma Diniz - Doutor Viana -

Marco Regis - Maria Olivia - Olinto Godinho.
Falta de "Quorum"

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 2Ohl5min, a lista de
comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, as 20 horas, nos termos
do edital de convocacao, e para a ordinãria da mesma data, as 14 horas, corn
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).
AlA DA 2 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A c0NSTITuIcAO

N° 19/99
As quatorze horas e trinta minutos do dia onze de agosto de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dinis
Pinheiro, Sebastjão Costa e Wanderley Avila, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, declara aber-ta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir,
rnforma que a-reunjão se destina a apreciar o parecer para o 10 turno.
Informa, ainda, que o relator, Deputado Wanderley Avila, emitiu, na ültirna
reuniao, parecerpela aprovaçao da proposiçao, tendo 0 Deputado Bilac Pinto
pedido vista da matéria, motivo pelo qual continua em discussão o parecer.
Encerrada a discussão e submetido o parecer a votaçao, é ele aprovado.
Cumprjda a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlarnentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinaria , determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissôes, 21 de novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO
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N° 22/99

As quinze horas do dia vinte e dais de setembro de mu novecentos e
ñoventa e nave, camparecem na Sala das Comissôes as Deputadas Elbe
Brandãa, Marcela Gonçalves e Sebastiãa Casta, membros da supracitada
Cornissão. Havenda nUmero regimental, a Presidente, Deputado Marcelo
Gançalves, declara aberta a reuniãa e, em virtude da apravaçãa de
requerimenta do Deputada Sebastiãa Casta, dispensa a leitura da ata da
reuniãa anterior, a qual é dada par apravada e e subscrita pelos membras da
Cornissãa presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar, em 1° turna, a parecer da relator, Deputada Sebastião Costa, sabre
a Prapasta de Emenda a Constituição n° 22/99. Passa-se a ia Fase da
Ordem da Dia, compreendendo a discussão e a vataçao de pareceres sabre
prapasiçOes sujeitas a apreciaçãa da Plenâria da Assembléia. Cam a palavra,
a Deputada Sebastião Casta emite seu parecer sabre a matéria supracitada,
mediante a qual canclui par sua apravaçãa na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Pasta em discussäo e vataçaa, e a parecer apravada. Cumprida a
finalidade da reuniäa, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
canvaca as membras da Cornissãa para a prOxima reuniäo extraordinãria,
canfarme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra as
trabal has.

Sala das Camissöes, 21 de novembra de 2000.
Sebastiãa Costa, Presidente - Dautar Viana - Caba Morais.

ATA DA ioa REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGI0NALIzAçA0

As nave haras e quinze minutas da dia aita de novembra de dais mit,
comparecem na Sala das Camissöes as Deputadas AmbrOsia Pinto, Ailton
Vilela e Jasé Henrique, membras da supracitada Comissãa. Havenda nUmera
regimental, a Presidente, Deputado AmbrOsia Pinto, declara aberta a reuniãa
e, em virtude da aprovação de requerimenta da Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é
subscrita pelas membras da Camissão presentes. 0 Presidente informa que
a reuniãa se destina a apreciar a Parecer para a 2° Turna da Prajeta de Lei n°
1.092/2000, do Deputada José Henrique. Na ausência da relator, Deputada
Wanderley Avila, a Presidência redistribui a matéria ao Deputada Ailton
Vilela, que émite parecer cancluinda pela apravaçãa da matéria. Submetida a
discussäo e vatacäae pravado a parecer. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidéncia agradecea presença das parlamentares,.convaca as membras
da Camissãa para a proxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerraostrabalhas. 	 -

SalaJàs Camissöes,-21 de novembra de 2000.
ArnbrOsi PintO, Presidénte - - Ailtan Vilela - Wanderley Avila - Jasé
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Henrique. 	 -
AlA DA 3 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO

N° 28/99
As quatarze haras e trinta minutos da dia vinte e urn de novembra de dais

mit, comparecem na Sala das CornissOes as Deputados Jaãa Leite, Dautar
Viana e Nivaldo Andrade, rnembros da supracutada Cornissão. Havenda
riUmera regimental, a Presidente, Deputada Joãa Leite, declara aberta a
reunião e infarma que esta se destina a apreciar a parecer do relator. A
seguir, indaga ao relator se está em candiçoes de praferir seu parecer. 0
Deputada Dautor Viana pracede a leitura de seu parecer, em que canclui pela
apravaçaa do Substitutiva n° 1, apresentada em Plenário, a Proposta de
Emenda a Canstituiçaa n o 28/99, cam a Emenda n o 2, que apresenta.
Submetida a discussãa e vataçãa, e apravado a parecer. Cumprida a
finalidade da reuniâa, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
determina a Iavratura da ata e, para tanta, suspende a reunião par 5 minutos.
Reabertos as trabalhas, a Presidente solicita aa Deputado Nivalda Andrade
que proceda a leitura da ata e, em virtude da aprovaçãa de requerimenta do
Deputado Dautor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada par apravada e é subscrita pelas membros presentes. Cumprida a
finalidade da reuniãa, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra as trabalhas.

Sala das Cornissöes, 21 de novembra de 2000.
João Leite, Presidente - DoutarViana - Nivalda Andrade.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.192/2000

Camissào de Meia Ambiente e Recursos Naturais
Relatôrio

O projeto de lei ara analisado, do Deputada Fãbia Avelar, visa declarar de
utilidade püblica a Clube de Serviços Comanda EcolOgica Carcarã, corn sede
no MunicIpia de Bela Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Camissão de Constituicaa e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivarnente sabre o prajeta,
conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimenta Interno.

Fundamentaçao
A referida entidade possui coma abjetivo precipuo a prestaçãa de serviças

a empresas, arganismos püblicos e privadas e pessoas fisicas, associadas
ou nãa, nas areas de saUde, lazer, turismo, cultura e educação, abservando
Sempre a valarizaçao fisica, moral e ética do ser humana, corn especial
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atençào para a ecopedagogia, principal razão de sua existência.

Pelo que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pUblica.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.192/2000, na forma

pro posta.
Sala das CornissOes, 21 de novembro de 2000.
Nivaido Andrade, relator.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 799/2000
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria

Relatôrio
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epigrafe

dispOe sobre a Poiltica de Desenvoivimento do Ecoturismo e do Turismo
Sustentãvel no Estado de Minas Gerais.

Encaminhada a Comissão de Constituiçao e Justiça esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente foi o projeto enviado a Comissão de Turismo, IndOstria e
Comércio, que opinou pela aprovaçäo da matéria na forma do Substitutivo n°
2, de sua autoria.

Requereu então 0 Deputado Rogerio Correia que o projeto de lei fosse
distribuido também a Comissäo de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
opinou pela aprovaçao da matéria na forma do Substitutivo n° 2 corn a
Emenda n° 2, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposiçao no ámbito de sua
competéncia, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d" do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposição em anãlise dispOe sobre a Politica de Desenvolvimento do

Ecoturismo e do Turismo Sustentável no Estado de Minas Gerais, visando a
estimular a criação de novos empregos, e a melhor distribuição de renda e a
proteger Os recursos naturais do Estado. Trata-se de medida oportuna e
louvável, uma vez que 0 turismo é fundamental para qualquer região.

De acordo corn a Lei n° 12.398, de 12/12/96, que trata do PIano Mineiro de
Turisrno, o Estado deve adotar açoes para o setor, como programas e
projetos especificos; porém o ecoturismo deve ser visto como urn grande e
importante fatorde desenvolvimento do Estado, o queexige uma legislaçäo
especial para a matéria, não obstante a necessidade de se planejar o turismo
como urn todo.

A Comissâo de Constituiçao e Justiça entendeu que o projeto não
contempla toda a atividade turistica e que nele não constam também pianos
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menores para atender ao principio da regionalização, sugerindo a adocao
do Substitutivo n° 1. A Cornissão de Turismo, IndUstria e Comércio discordou
desse posicionamento, considerando que o tema merece urn tratamento mais
aprofundado. Propôs então o Substitutivo n° 2, que regulamenta todas as
atividades ecoturisticas no Estado, incentivando a conservacão dos
patrimOnios natural, histórico e cultural, promovendo a formação de
consciência ambientalista e garantindo o bern-estar das populacOes
envolvidas.

A Comissão de Melo Ambiente apresentou a Ernenda n° 1 ao Substitutivo
n°2.

-	 Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lel n°

799/2000, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de
Turismb,, IndOstria e Comércio, corn a Ernenda n° 1, apresentada pela
Comissäo de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sat das ComissOes, 21 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Rogerlo

Correia.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.078/2000

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em tela visa proibir o
lançamento do nome do rnutuãrio em atraso corn prestacoes do Sistema
Financeiro de Habitaçao - SFH - no cadastro dos serviços de proteçao ao
crédito.

A Comissão de Constituicao e Justica emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria corn as Emendas n°s
1 e 2, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor, apOs apreciacao da matéria,
opinou por sua aprovaçao.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art 100, II, c/co art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O projeto de lei em foco objetiva resguardar o cidadão que acaso não tenha

quitado as prestaçOes da casa prôpria adquirida por intermédio do SFH,
Impedindo que venha a ter seu nome incluIdo no Sisterna de Proteçao ao
Crédito - SPC.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou nenhum vicio de
I nconstjtucjonaljdade na proposiçäo. Todavia, com o objetivo de sanar
algumas impropriedades e adequar a redação do projeto aos mandamentos
da técnica leg islativa, apresentou as Emendas n°s 1 e 2.
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A Emenda n° 1 suprirne a primeira parte do art. 1, pois se Os servicos

de proteção ao crédito nao irão cadastrar informaçoes sobre os referidos
rnutuàrios, obviamente nao se aplicarão ao caso as regras contidas no art. 43
do COdigo de Defesa do Consumidor. Nesse passo, a Ernenda n o 2
estabelece que compete ao Programa Estadual de Defesa do Consumidor -
PROCON -, órgão integrante do Ministério PUblico Estadual, aplicar as
entidades transgressoras a multa devida 01 descumprimento da el.

A divida corn o SFH é totalmente diversa daquelas que se assumem no
comércio, uma vez que, geralmente, é regida por urn contrato de longa
duraçao, enquanto estas tern urn curto periodo de vigéncia. Assirn, é injusto
permitir-se que a pessoa venha- a ter seu nome incluido no SPC, expondo-a a
urna situação embaraçosa perante o mercado.

A proposiçao sob comento não provocará nenhum impacto no orçamento
do Estado, porquanto se trata de medida meramente administrativa que
objetiva proteger o crédito e o nome do cidadão. Por outro lado, a não-
observância da norma nela contida implicará multa para Os infratores, fato
que representa o ingresso de recursos nos cofres estaduais.

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

1.078/2000, no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Constituiçäo e Justiça.

Sala das Comissöes, 21 de novembro de 2000.
Mãrcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Miranda - Olinto

Godinho.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEt N° 1.114/2000

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em pauta institui a
Ouvidoria de Licitação.

A proposiçâo foi distribu Ida a Cornissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou a Emenda n° 1.

Posteriormente, fol encaminhado o projeto a Comissão de Administração
Püblica, que opinou por sua aprovacäo, apresentando as Emendas n°s 2 e 3.

Vem, agora, a proposiçäo a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 100, II, c/co art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposiçao sob cornento estabefece, em seu art. 10, que fica institulda a

Ouvidória de Licitaçao, Orgão dotado de autonomia administrativa e
firianceira, incumbido de auxiliar o Poder Executivo na fiscalizaçao do
cumprimento da legislação de licitaçao pUblica. E atribuicao da Ouvidoria de

Licitação, - entre outras, apurar atos, fatos e omissOes de Orgãos,
entidades ou agentes pUblicos que impliquern o exercicio ilegItimo, moral,
ineficiente ou gravemente inconveniente de suas funcOes, relacionados corn
processos licitatórios. Assim, o projeto de el ora exarninado esté em
consonância corn o art. 37 da Constituiçao Federal, que dispöe sobre Os
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade que
norteiam a administraçao pUblica direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municIpios.

A proposicao em anàlise nao produzirá impacto no orçamento do Estado,
porquanto ensejarã despesa inexpressiva na sua implantaçäo e rnanutençâo,
dado esse irrelevante, se considerarmos o alcance dos beneficios que a
Ouvidoria traré para a administraçao pUblica, atuando nos processos
licitatôrios de forma preventiva e coibindo todas as formas de corrupção.

O projeto em tela prevê ainda o cargo de Ouvidor de Licitação, as suas
garantias e a forma de escolha de seu titular.

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

1.114/2000, no 1°turno, corn a Emenda n° 1, da Comissäo de Constituiçao e
Justiça, e corn as Emendas n°s 2 e 3, da Comissão de Adrninistraçäo
PUbI ica.

Sala das Cornissöes, 21 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Rogério

Correia.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.172/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentãria
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de tel em tela tern
P01 escopo alterar a redaçao do art. 2° da Lei n° 12.644, de 17/10/97.

Coube a Cornissào de Constituiçao e Justiça exarninar prelirninarmente a
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forrna do Substitutivo n° 1 01 ela apresentado.

Dando prosseguirnento a trarnitaçao, cumpre a este Orgão colegiado
examinar o projeto quanto a possIvel repercussão financeira, de acordo corn
o disposto no art. 102, VII, "d", do Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
A proposiçao objetiva estabelecer novo prazo para o curnprimento do

encargo de que trata a Lei n° 12.644, de 17/10/97, alterando-o de três para
cinco anos.

O estabelecimento do novo prazo tern por fim possibilitar 0 cumprimento do
encargo a que esté adstrita a doaçao, uma vez que o Estado tern projetos
habitacionais significativos, urn dos quais especificos para militares, motivo
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para os fins propostos.

No que concerne aos aspectos financeiro e orcanlentãrio, a aprovaçao do
projeto ora analisado não acarretará despesas para os cofres estaduais,
tampouco causará impacto no orcarnento do Estado. Ate porque o negôcio
juridico realizado estã revestido de garantias, dada a previsao na referida el
de reversão do imOvel ao patrimOnio da CODEURB na hipOtese de não-
atendimento do objetivo fixado.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.172/00

na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão de Constituiçao e
Justiça.

Sala das Comissoes, 21 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rogerio Correia - Mauro Lobo - Olinto

Godinho.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITuIçAO N° 19/99
Comissäo Especial

RelatOrio
De autoria de 1/3 dos membros da Assernbléia e tendo como primeiro

signatário o Deputado Edson Rezende, a proposiçao em exame objetiva
alterar o art. 206 da Constituiçao do Estado, que trata das competéncias do
Conseiho Estadual de Educaçao. A proposta visa, ainda, dar nova redaçao a
alinea "b' do inciso XXIII do art. 62 da Cohstituiçao do Estado.

Aprovada em 1° turno, na forma original, a proposiçao vem a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do § 2° do art. 184 do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A Constituiçao Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao

nenhuma referéncia fazem a criação de conselhos estaduais de educacao
Observa-se, portanto, que a instituiçao do Conseiho em Minasdecorre da
disposiçao contida no art. 206 da Carta Mineira, que se pretende alterar.

A Lei Federal n° 9.131, de 24/11/95, que trata, entre outras matérias, da
composição e das atribuiçoes do Conselho Nacional de Educaçao, dispoe,
em seu art. 2°, que as deliberaçoes e Os pronunciamentos do Conselho
deverão ser homologados pelo Ministro da Educaçao. Ao estabeleceressa
vinculthçao, as legisladores federals traçaram por meio da norma legal, 0
norteamento cornum indispensavel a formulaçao e a avaliaçao da politica
nacional de edücaçao. Diante disso, verifica-se que a Conseiho Nacional de
Educaçao apesar de possuir atribuiçoes normativas e deliberativas e de ter,
conseqUeritemente, a necessária indépendencia' no - cumprimento de sua
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missão, deverá agir em harmonia corn os princIpios básicos que presidem
a linha mestrade orientaçäo adotada pelo Ministério da Educacao. Corn
efeito, fugiria ao princIpio imprescindivel da razoabilidade qualquer hipôtese
de que dois Orgãos que devem interagir viessem a tomar decisöes sob óticas
divergentes.

Esse paralelo corn a legislaçao federal demonstra que a modificaçao do
texto da Constituiçao Estadual, pretendida pela proposta em exame,
propiciará, nos moldes concretizados no ãmbito federal, juncão de
perspectivas, de tal forrna que a Secretaria da Educacao e o Conseiho
Estadual de Educaçao atuem coma elos agregantes, em absoluta coerência
operacional, 0 que resultará em impulso efetivo de crescente atuaçao global.

Ha que se . considerar, ainda, a forma de atuação do Conselho Estadual
corno atualmente estabelecida. Verifica-se que, como órgao independente,
tern o poder de normatizar, interpretar normas, fiscalizar, enfim, decidir, de
maneira autOnoma em relação aos outros orgãos integrantes da estrutura do
Poder Executivo, sendo que, em relaçao ao Poder Legislativa, passa a
invadir seu carnpo de atuacaa, uma vez que suas decisôes passam a ter
força de lei.

Cumpre ressaltar, finalmente, que a proposta introduz a garantia de
participaçao paritaria da sociedade civil na composicão Conseiho Estadual de
Educaçao - medida salutar e democrática que ocasionará sua transformacaa
em urn Orgão representativo da comunidade mineira, que hoje se caracteriza
par urna atuacao cada vez mais participativa e cidadä.

Conclusão
Diante do exposto, opinamas pela aprovaçãa, no 2° turna, da Proposta de

Emenda a Constituiçao n° 19/99.
Sala das Comissöes, 21 de novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Wanderley Avila, relator - Sebastiäo

Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIçAO N° 22/99
Comissâo Especial

RelatOrio
De autoria da Deputada Elbe Brandão e outros, a proposta de emenda a

Constituicao em epigrafe acrescenta dispositivo ao art. 242 da Constituiçao
Estadual, que trata da politica de turisma no Estado.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a proposicão a
esta Comissão Especial para receber parecer no 2° turno.

Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos em
anexo a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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Os arts. 242 e 243 da Constituiçao Estadual tratam do turismo como
atividade econômica que deverá receber a apoio e o incentivo do Estado, ao
qual caberá definir a politica prOpria para o desenvolvimento do setor,
conforme as diretrizes e acöes estabelecidas nos referidos dispositivos.

A proposição em exame, na forma no vencido do 10 turno, pretende
acrescentar as incisos XII e XIII ao art. 243, determinando que a politica de
turismo a ser implantada no Estado preveja o ensino do turismo em todos Os
niveis educacionais e a divulgaçao de informaçoes sobre essa atividade, corn
vistas a conscientizar a populaçao da importáncia do setor.

Acreditarnos que esses acréscimos ao texto constitucional ampliarn o
escopo da polltica estadual para 0 turismo e, certamente, contribuirão de
forma decisiva para a incremento dessa atividade em nosso Estado.

Entretanto, para tornar viável a medida contida no inciso XII, a ser
acrescido ao art. 243, conforme a redaçao dada pelo vencido, optamos pela
apresentaçao da Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda a

Constituiçao n° 22/99 no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno, corn a
Emenda n° 1, a seguir apresentada

EMENDA N° 1
Dé-se ao inciso XII do art. 243, a que se refere o art. 1°, a seguinte

redaçao:
"Art. 243 - 	 ...................
XII - promoção da educaçao para a turismo em todos Os nIveis

educacionais;".
Sala das ComissOes, 21 de novembro de 2000.
Sebastiâo Costa, Presidente e relator - Cabo Morais - Doutor Viana.

Redaçao do Vencido no 1° Turno
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N° 22/99

Acrescerita dispositivos ao art. 243 da Constituiçao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 art. 243 da Constituiçao do Estado fica acrescido dos seguintes

incisos XII e XIII:
"Art. 243 - ............................
XII - ensino do turismo em todos as niveis educacionais;
XIII - divulgaçao de informaçoes sobre a atividade do turismo, corn vistas a

conscientizar a populaçao da irnportância do desenvolvimento do setor no
Estado.". 	 . 	 -

Art. 2° - Esta ernenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publicação. 	 .

PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N° 1 A PROPOSTA DE EMENDA A
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CONSTITuIçAO N°28I99

Comissão Especial
Relatôrio

De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo
como primeiro signatário a Deputado José Braga, a proposicão em exame dá
nova redação ao art. 31, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Aprovada a matéria no 10 turno, na forma original, esta Comissão opinou
pela sua aprovação também no 2° turno, corn a Emenda n° i, que
apresentou.

Tendo sido apresentado em reunião plenaria o Substitutivo n° 1, cumpre a
esta Comissão exarar a seu parecer sobre a proposição.

Fundamentação
O substitutivo proposto inova em quatro aspecto. 0 primeiro deles refere-

se a exclusão do dispositivo que assegurava ao servidor püblico civil estadual
a irredutibilidade do salãrio, conforme estatuido no incisa VI do "caput" do art.
31 da Constituiçäo do Estado, objetivando adequar a prajeto a modificacão
introduzida pela Emenda a Constituiçào n° 19 na Constituiçãa do Brasil.

O segundo aspecto inovador do substitutivo diz respeito ao fato de que a
servidor indenizado par sua exoneracão, mediante a recebimento em especie
das férias-prémia a que fizer jus, não poderá ser reconduzido ao serviço
pUblico estadual no prazo de 90 dias contados da data da exaneraçao.

Ja a §3° do substitutivo analisado prevê que, no cãlculo da conversão das
férias-prêmio em espécie, serão considerados, proporcionalmente, as
vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor nas cinco anos anteriares.
Nesse particular, tendo em vista que a servidor podera fazer jus ao
recebimento das férias-prêmio concernentes a mais de urn qUinqUénio,
entendemos oportuna apresentar a Emenda n° 2, que se reporta ao periado a
que se referir o beneficia. Além disso, em lugar da idéia generica do célculo
da canversão em especie corn base na praporcionalidade dos vencimentos, a
emenda esclarece que a métoda matemático a ser utilizado seré o da media
ponder-ada

Por fim, o ültimo paragrafo do substitutivo restringe a cancessäo do
beneficro ao perlodo de férias-prêmio adquiridas em razão do serviço
prestado pelo seT-'Jjdor no mesmo Poder em que for concretizada a sua
exoneracao

Em se tratando de direito adquirido, devidamente assegurado no art. 5° da
Carta Magna, todo servidor püblico que fizer jus ao beneficia deverá recebê-
lo em espécie, a titulo de indenizaçaa, quando da aposentadoria; todavia,
camo o legislador constituinte estadual não inseriu a hipôtese da conversão
em espécie também quando da exoneraçao do servidor, questiona-se, neste
caso, se teriamos também configurada a hipôtese de direito adquirido. A
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questao gera polémica passive! de solução na seara jurisdicional. A luz
desse argumento, a inserçào dessa hipôtese na Carta mineira se afigura
oportuna e conveniente.

Além disso, a proposição se mostra justa e meritôria, harmonizada que estã
corn o princIpio da razoabilidade, constante no "caput" do art. 13 da Carta

Diante do exposto, opinamos
seguinte Emenda n° 2.

EMENDAN°2
Dé-se ao § 30 do art. 31 da Constituicão do Estado, a que se refere o art. 10

do Substitutivo n° 1, a seguinte redaçao:
"Art. 1°- ....................................................................
"Art. 31 - 	 ..................................................................
§ 3° - Para a conversão em espécie de que trata o § 2°, a base de cálculo

será a media ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor
no perlodo a que se referir o benefIcio."."

Sala das Comissöes, 21 de novembro de 2000.
João Leite, Presidente - Doutor Viana, relator - Nivaldo Andrade.

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 195 REUNIAO ORDINARIA, EM 21/11/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Angelo e Maria José

Haueisen
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas

- Correspondéncia: Mensagem n° 152/2000 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.279/2000), do Governador do Estado - Oficios, telegramas e cartöes 2
Ease (Grande Expediente): Apresentacao de ProposiçOes: Projetos de Lel
n°s 1.280. a 1.285/2000 - Requerirnentos n°s 1.748 a 1.751/2000 -
Requerirnento do Deputado Miguel Martini - ComunicaçOes: Comunicaçôes
dos Deputados Wanderley Avila, Maria Olivia, Dimas Rodrigues e Marcelo
Goncalves - ComunicaçOes nao Recebidas: Comunicacoes dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e José Milton - lnterrupcao e reabertura dos trabaihos
ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira JOnior - Alvaro AntOnio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio Irani Barbosa - Ivair Nogueira - lvo José - João Batista de Oliveira
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor
George Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sávio
Souza Cruz Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidénte (Deputado Anderson Adauto) - As l4hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
flOssos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
das atas das três reuniOes anteriores.
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i a Parte
i a Ease (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Glycon Terra Pinto, 2°-Secretário, procede a leitura das atas

das trés reuniôes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Correspondéncia

- A Deputada Maria José Haueisen, 1asecretaria "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM N° 152/2000*
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelénda, para exame dessa

egregia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de el, que altera a Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislacão tributária do
Estado de Minas Gerais.

Trata-se de providéncia destinada a adequar a legislacao estadual as
disposiçöes das Leis Complementares Federais n° 99, de 20 de dezembro de
1999, e n° 102, de 11 de julho de 2000, conforme esclarece a Secretário de
Estado da Fazenda em sua exposiçao sobre a assunto, que junta a esta
mensagem para conhecimento dos Srs. Deputados.

Apraz-me renovar a Vossa Excelencia Os protestos do meu elevado apreço
e distinta consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Bela Hôrizonte, 17 de agosto dé 2000.
Excelentissimo Senhor Governador,
As alteracoes propastas visam adequar a nossa Iegislação ordinária, Lei no

6.763, de 26 de dezembro de 1975, no que tange as normas aplicaveis ao
Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulacao de Mercadorias e sabre
PrestaçOes de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicacão, ICMS, as disposicOes da Lei Complementar n o 99, de 20 de
dezembro de 1999, e da Lei Complementar n° 102, de 11 de julho de 2000,
que modificaram a Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996,
conhecida como Lei Kandir.

Cumpre enfatizar, inicialmente, que as alteraçoes introduzidas por essas
leis complementares federals já foram implementadas no Regulamento do
ICMS (RICMS). E que as matérias, em sua maioria, não dizem respeito a
eleméntos ,integrantes da regra-matrlz de incidência -do imposta e, ainda
qundO dizern respeito a eles (coma é o caso da fixção do local da
prestacão de servico de comunicação - aspecto espacial da regra-matriz do
ICMS), a àámpeténcia legislativa nao pertence a unidade federada, mas a
União, mediante lei complementar, consoante o disposto no art. 155, § 2°,
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XII, da Constituição Federal. 	 -

Tendo em vista as caracteristicas nacionais do ICMS, ha matérias que, par
farça da Constituição Federal, são disciplinadas pelo Senado (as aliquotas
interestaduais, par exemplo), pelo canjunto dos Estadas (as isençães, par
exemplo) e outras mediante lei complementar nacional. As matérias
veiculadas pela LC n° 99/99 e pela LC n° 102/2000 não são da competencia
legislativa dos Estados, pois cabe a el complementar (da União) "disciplinar o
regime de compensação do impasto" (art. 155, § 2°, Xli, "c", da CE/88) e
"fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento
responsavel, a local das operaçöes relativas a circulacão de mercadorias e
das prestaçOes de servicos" (art. 155, § 2°, XII, "d", da CF/88). Veja-se que a
lei complementar de que trata a art. 155, § 2°, XII, da CF/88 tem natureza
diversa daquela prevista no art. 146, Ill, da Constituicão. Enquanto esta
veicula normas gerais, aquela cuida de assuntos especificos, que fogem a
competéncia legislativa dos Estados, inclusive da cornpetência suplementar
de que trata a § 2° do art. 24 da CE/88. A LC n° 87/96 e as LCs n°s 99/99 e
102/2000 cumprem ambos as objetivos, veiculando normas gerais relativas
ao ICMS e também aquelas matérias de competencia privativa da Iei
complementar federal. Nestes assuntos, a Lei n° 6.763/75 apenas reproduz
as regras da lel complementar e, na parte que disciplinar de forma diferente,
esta revogada pelas LCs n°s 99/99 e 102/2000.

Desta forma, as alteracoes ora propostas tern a objetivo, apenas, de
adequar a Iei estadual as disposiçOes das mencionadas lei complementares,
ja em vigor e incorporadas ao Regulamento do ICMS.

As modificaçoes apresentam efeitos retroativos a 10 de janeira de 2000,
relativamente a hipôtese prevista pela alinea "d" do item 4 do § 5° do artigo
29, e a 10 de agasto de 2000, em relação as demais, datas respectivas de
vigéncia da LC n o 99/99 e da LC n° 102/2000.

Colocando-nos a disposicão de V. Exa. para quaisquer autras informaçoes
que se fizerern necessárias, subscrevemo-nos corn protestos de elevada
estima e consideração.

Atenciosamente,
José Augusta TrOpia Reis, Secretário de Estado da Fazenda.

PROJETO DE LEI N° 1.279/2000
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislaçao tributaria do Estado de Minas Gerais.
Art. 10 - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar cam a seguinte redação:
"Art. 29- ..........................................
§ 50 - Para a efeito de aplicacaa deste artiga, sera observado a seguinte:
1 - o débito e a crédito devem ser apurados em cada estabelecimento do

--
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sujeito passivo;

2 - e vedada a apuraçao corijunta, ressalvada, conforme dispuser o
•Regulamento, a hipOtese de inscrição Unica;

3 - na hipótese de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular,
situados no Estado, a apuração, ressalvadas as exceçOes previstas na
legislaçao, será feita de forma individualizada, por estabelecimento, e, apos o
encerrarnento do periodo de apuração do imposto, os saldos devedor e
credor poderäo ser compensados entre si, conforme dispuser o
Regulamento;

4 - darão direito a créditO:
a) a entrada de bern destinado ao ativo permanente do estabelecirnento,

hipOtese em que:
al) a apropriação será feita a razão de 1/48 (urn quarenta e oito avos), por

més, devendo a primeira fraçao ser apropriada no mês em que ocorrer a
entrada do bern no estabelecimento;

a.2) a fraçao de 1/48 (urn quarenta e oito avos) será proporcionalmente
aumentada ou diminuida, 'pro rata die', caso o periodo de apuraçao seja
superior ou inferior a urn més civil;

a.3) na hipôtese dealienaçao do bern antes do término do quadragesimo
oitavo perlodo de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a
sua entrada no estabelecirnento, não serã adrnitido, a partir do periodo em
que ocorrer a alienaçao, o creditamento de que trata esta alinea em relaçao a
fraçao que corresponderia ao restante o quadrienio;

a.4) além do lançarnento em conjunto corn os demais créditos, no momento
da apuração, o valor do imposto incidente nas operaçöes relativas a entrada
de bern destinado ao ativo permanente e o crédito correspondente serão
escriturados em livro prôprio;

b) a utilização de serviço de cornunicaçäo:
b.1) no periodo entre 10 de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002;
b.1.1) por estabelecimento prestador de serviço de comunicaçao, na

execução de serviço dessa natureza;
b.1.2) por estabelecimento que promova operaçäo que destine ao exterior

mercadoria Cu que realize prestação de serviço para o exterior, na proporçao
destas em relaçao as ope'raçOes e prestaçoes totais;

b.2) a partir de 10 de janeiro de 2003, por qualquer estabelecirnento;
c) a entrada de energia elétrica no estabelecimento:
ci) no perlodo éntre l°de agosto de 2000 e 31 de deernbro de 2002;
c.1.1) que for objeto dè operaçao subsequente de saida de energia elétrica;
c.i.2) que for consumida no processo de industrializaçao;
c.1.3) cujo consumo resulte em mercadoria Cu serviço objeto de operaçäo

ou prestäao para o exterior, narproporçao destas em relação as operaçoes e
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prestacOes totais; 	 -

c.2) a partir de 10 de janeiro de 2003, em qualquer hipOtese;
d) a entrada, a partir de 10 de janeiro de 2003, de bern destinado a uso ou

consumo do estabelecimento.

Art. 32 - ......................................
§ 40 - Devern ser tambérn estornados os créditos referentes a bens do ativo

permanente entrados no estabelecimento ate 31 de juiho de 2000 e alienados
antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contado da data da sua
aquisição, hipotese em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por ano
ou fração que faltar para completar o quinqUênio.

§ 6° - Em qualquer perIodo de apuração do imposto, se bens do ativo
permanente entrados no estabelecimento ate 31 de juiho de 2000 forem
utilizados na cornercializaçao, industrializaçao, producao, geraçâo ou
extraçao de meráadorias cujas saidas resultem de operaçôes isentas, não
tributadasou corn base de cálculo reduzida, ou na prestaçao de serviços
isentos, não tributados ou corn base de cãlculo reduzida, haverã estorno
proporcional dos créditos escriturados, conforme dispuser o Regularnento.

§ 80 - Para efeito de aplicaçao do disposto nos § 6° e 70, equipararn-se as
tributadas as operaçöes e prestaçaes corn destino ao exterior, bern como as
isentas e corn base de cálculo reduzida em que haja previsão de manutencao
integral docrédito.

§ 12- Para aplicação do disposto nos § 4° a 11, alérn do lançamento em
conjunto corn os dernais créditos, para efeito da cornpensacão prevista no
artigo 29, os créditos resultantes de operaçöes de que decorra entrada ate 31
de juiho de 2000 de bens destinados ao ativo permanente serão objeto de
lancarnento em livro prôprio ou em outro documento previsto na legislacao
tributária, na forma em que dispuser o Regulamento.

Art. 33 - .............................................
§ 	 1°- .................................................
3) 	 ......................................................
e) o doestabelecimento ou domicilio do destinatário, quando o serviço for

prestado or meio de satelite,

Art. 2°-Os artigos 31e33 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:

"Art. 31 - ............................................
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§ 3° - Em cada periodo de apuracao do imposto nao sera admitido o 	 conviteparaa reuruãoemhomenagerna D JoãodeRezendeCosta
abatimento de que trata a alinea a" do item 4 do § 50 do artigo 29, na
proporçao das operacöes e prestacoes isentas, não tributadas ou corn base
de cálculo reduzida em relacao ao total das operaçöes e prestaçoes,
conforme dispuser o Regulamento.

§ 40 - Apôs a quadragesimo oitavo periodo de apuração do imposto,
contado a partir daquele em que tenha ocorrido a entrada do bern destinado
ao ativo permanente, também não será admitido a abatimento, a titulo de
crédito, da eventual diferença entre o valor total do imposto incidente na
operação relativa a entrada do bern e a somatOrio dos valores efetivamente
lançados coma crédito nos respectivos periodos de apuracão.

Art. 33- ......................................
§1°- ..........................................
3) .................................................
f) aquele onde seja cobrado a serviço, nos demais casos;"
Art. 3° - 0 § 3° do artigo 33 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

fica restabelecido corn a seguinte redaçäo:
"Art. 33- .............................................
§ 30 - Para efeito do disposto no item 3 do § 1°, na hipótese de prestação

de serviços de telecomunicaçöes não medidos, envolvendo localidades
situadas nesta e em outra unidade da Federaçao, cujo preço seja cobrado
por perlodos definidos, a imposto devido seré recoihido, em partes iguais,
para esta e outra unidade da Federação envolvida na prestacao.".

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1° de agosto de 2000, exceto corn relação a norma prevista
na alinea "d" do item 4 do § 5° do artigo 29 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que produz efeitos a partir de 1° de janeiro de 2000.

Art. 50 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário, especialmente o § 6° do
artigo 29 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975."

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento
I nterno.

* - Publicado de acordo corn a texto original.
OFICIOS

Do Sr. Zezé Perrella, Deputado Federal; de D. Geraldo Majela de Castro,
Bispo Diocesano de Montes Claros; dos Srs. José Francisco de Salles Lopes,
Presidente da BELOTUR; Maria Cesarina Noronha Magalhaes, Assessora-
Chefe da Fundação João Pinheiro; Armando Costa, Presidente do Diretôrio
Regional do PMDB em Minas Gerais; Valseni José Pereira Braga,
Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, agradecendo o
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seus 90 anos de idade.
Dos Srs. Maria LUcia Cardoso, Secretária do Trabalho; Ayrton Maia,

Auditor-Geral do Estado; Celso Castilho de Souza, Diretor-Geral do IGAM;
Celso Castilho de Souza, Secretãrio Adjunto de Meio Ambierite; José
Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR; Wellington Gaia,
Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; Mariana LUcia Ferreira
Tavares, Diretora da Escola de SaUde de Minas Gerais, agradecendo a
convite para a solenidade de formatura da primeira turma do Curso de
Especialização em Poder Legislativo, da Escola do Legislativo.

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
em atencao ao Oficio n° 1.704/2000/DLE, encaminhando cópia das
informaçoes prestadas pela Diretoria competente dessa Carte corn relacao as
inspeçôes realizadas 01 esse Tribunal em orgãos e entidades da
administraçao pUblica estadual entre 1995 e 1999. (- A CPI das LicitacOes.)

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando a relatOrio de atividades que retrata as acOes desenvolvidas
por essa Carte no terceiro trimestre de 2000. (- A Comissão de Fiscalizacão
Financeira.)

Do Sr. Carlos Patricia Freitas Pereira, Secretário da SaUde, em atenção a
requerirnento da CPI das LicitacOes encaminhado por meio do Oficio n°
1.739/2000, comunicando que não foi firmado, par parte da Secretaria da
SaUde, contrato corn a Montreal lnformática a partir de 1995. (- A CPI das
Licitaçoes.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretãrio da Casa Civil, em atençao ao
Requerimento n° 1.484/2000, do Deputada Miguel Martini (relativo a
concessöes em comodato de veiculos nas quais a Estado seja beneficiado),
encaminhando copia da informaçãa prestada pela Subchefe do Gabinete
Militar do Governador do Estado.

Do Sr. Paulino Cicero de Vasconcellos, Secretário de Meia Ambiente,
agradecendo convite para a solenidade de formatura da primeira turma do
Curso de Especializaçao em Poder Legislativo.

Do Sarg. Eustáquio, Presidente da Cémara Municipal de Unai,
Comunicando a consignacaa nos anais dessa Casa de moção de
congratulaçoes corn esta Assembléia Legislativa pelo recebimenta do premio
Minas Desempenho Ernpresarial. (- A Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente do Conselho Estadual do
Trabaiho, Emprego e Geraçao de Renda no Estado de Minas Gerais,
encaminhando sugestao de emenda ao projeto de lei do orçamenta para 0
ano de 2001. (- A Comissão de Fiscalizacão Financeira.)
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Do Padre Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conseiho Estadual de

Educação, respondendo a acusaçoes feitas ao Conselho Estadual de
Educaçao pelo Deputado Antonio Carlos Andrada. (- A Comissão de
Educacâo.)

Do Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem a Delegacia Especiatizada de Crimes contra a Mulher.

Do Sr. Lázaro Celis, Juiz, apresentando sugestaes de emenda ao Projeto
de Lei Complementar n° 17/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
n° 17/99.)

Do Sr. José Osvaldo Maia, da Comissão Organizadora da II Conferencia de
SaUde do Hospital JUlia Kubitschek, convidando a Comissão de SaUde desta
Casa para participar da referida Conferéncia. (- A Comissão de SaUde.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado, e Henrique Hargreaves,

Secretário da Casa Civil, agradecendo o convite para a reunião especial em
comemoração aos 15 anos de existência da Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher.

Dos Srs. Itarnar Franco, Governador do Estado; José Alencar, Senador;
Sergio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça; Henrique
Hargreaves, Secretãrio da Casa Civil; e Homero Ferreira Diniz,
Superintendente Regional da CEF, para a reunião especial em hornenagem a
Dom João de Rezende Costa.

Dos Srs. Itarnar Franco, Governador do Estado; Sérgio Lellis Santiago,
Presidente do Tribunal de Justica; Henrique Hargreaves, Secretário da Casa
Civil; e Marcelo de AraUjo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais,
agradecendo o convite para a solenidade de formatura da 1a turma do Curso
de Especializaçao em Poder Legislativo.

Da Defensoria PUblica de Santos Dumont, solicitando seja rejeitado o
Projeto de Lei n° 1.266/2000. 	 -

CARTOES
Do Sr. Hugo Bengtsson, Presidente do TRE, e Axel Sorensen, Secretário

Adjunto de Transportes e Obras PUblicas, agradecendo o convite para a
solenidade de formatura da 1a turma do Curso de Especializaçao em Poder
Legislativo.

Dos Srs. Gen. Div. Rômuto Bini Pereira, Comandante da 4 RM e da 4 DE;
Ronaldo Perim, Secretário da Habitaçao; Luis Márcio Vianna, Secretãrio de
Minas e Energia; Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte;
MarcosJito, Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais; e
Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras PUblicas,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem a Dom João
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de Rezende Costa.

Do Sr. Carlos Patricio Freitas Pereira, Secretário da SaUde, agradecendo o
convite para o debate pUblico sobre a captaçao e a distribuição de orgãos
para transplantes no Estado.

Dos Srs. Luis Márcio Vianna, Secretãrio de Minas e Energia; Carlos
Patricio Freitas Pereira, Secretário da SaUde; Francisco César de Sá Barreto,
Reitor da UFMG; agradecendo o convite para o Forum Técnico Seguridade
Social do Servidor PUblico Estadual.

Do Sr. João Batista Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem a Delegacia
Especializada de Crimes contra a Mulher.

2 Ease (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - A Mesa passa a receber
proposiçOes.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N° 1.280/2000

Declara de utilidade pUblica o Museu de Betas Artes de Cataguases, corn
sede no Municipio de Cataguases.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o Museu de Belas Artes de

Cataguases, corn sede no Municipio de Cataguases.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de novembro de 2000.
Dilzon Melo
Justiftcaçao: 0 Museu de Betas Artes de Cataguases, e uma sociedade

civil, sem fins lucrativos, corn nUmero itirnitado de sOcios, pessoas fisicas ou
juridicas, e corn duração indeterminada. Tern por finalidade primordial reatizar
e divulgar atividades culturais de interesse da cornunidade, bern como criar,
manter e administrar atividades e programas a serviço da cultura e da
educaçao, como exposiçães e atividades afins; incentivar a expansão da
cultura, das aries e da educação; instituir cursos e oficinas de teatro, cinema,
dança, mUsica e manifestaçOes artisticas; estabelecer contatos corn
organizaçoes congeneres, podendo contratar, administrar e gerir, sernpre que
necessario e oportuno, quaisquer projetos e atividades culturais e educativas;
organizar e manter filmoteca, arquivo de arte fotografica e de reproducOes,
discoteca e biblioteca especializada; incentivar 0 gosto artistico no carnpo
das aries plãsticas, mUsica, literatura e aries em geral.

Para a consecuçao de seus objetivos, o Museu podera associar-se,
estabelecer parceria, intercâmbio, firmar contratos e convênios corn outras
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instituiçoes pUblicas ou privadas.
A referida sociedade funciona regularmente e tern diretoria composta por

pessoas idOneas e que não recebern rernuneraçao pelo exercicio dos
respectivos cargos. Reconhecé-la como de utilidade pUblica estadual ira
proporcionar meihores condiçoes para a dinamizaçao de suas atividades e a
concretização de seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar corn o apolo dos nobres pares nesta
Casa para a aprovaçao do presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissoes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso , do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.281/2000
Declara de utilidade püblica a entidade Serviços de Obras Sociais - SOS -,

corn sede no Municipio de Candeias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Serviços de Obras

Sodais - SOS -, corn sede no Municipio de Candeias.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes ern contrãrio.
Sala das ReuniOes, de de 2000.
Ivair Nogueira
Justificaçao: A entidade Serviços de Obras Sociais - SOS - possui

personalidade juridica prOpria, não tern fins lucrativos, nao remunera os
membros de sua diretoria, nem distribui lucros, vantagens ou bonificaçOes a
seus dirigentes.

Fundada em 31/12/78, encontra-se em pleno e regular funcionamento
desde sua fundaçao, prestando relevantes serviços filantrOpicos a população
carente do Municiplo de Candeias, especialmente a criança e ao idoso
necessitado.

Por respeitar, corn base na documentaçao anexa, todos Os requisitos
exigidos pela Lei no 12.972, de 27/7/98, a referida entidade por certo contarã
corn o apoio dos nobres pares desta Casa para ser agraciada corn o titulo
declaratOrio de utilidade piblica.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

- 	 PROJETO DE LEI N° 1.282/2000
Declara de utilidade pUblica a Associaçäo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE -, corn sede no MunicIpio de Cruzilia.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1,0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçãode Pais e Amigos
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dos Excepcionais - APAE, corn sede no municipio de Cruzilia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 8 de novernbro de 2000.
AmbrOsio Pinto
Justificação: A APAE de Cruzilia é entidade legalmente constituida,

fundada em 1982. Dedica-se, especialmente, a promover medidas em ãmbito
municipal visando ao bem-estar dos excepcionais e, subsidiariarnente, a
estirnular, apoiar e defender o permanente desenvolvimento dos serviços
prestados pela APAE e a reivindicar a ação dos órgãos governamentais, no
sentido do aperfeicoarnento da legislação relativa ao excepcional.

Os membros da Diretoria da entidade são pessoas idôneas, que não
recebem rernuneração pelo exercicio de suas funçaes. Além disso, a
instituiçao estã em funcionamento ha mais de dois anos. Preenche, portanto,
todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pUblica, razão
pela qual conto corn o apoio dos ilustres colegas para a aprovaçao da
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.283/2000
Dispöe sobre a inclusão da expressào "Deus seja louvado" nos vales-

transportes emitidos no Estado.
AAssembleiaLegis!ativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam as empresas operadoras obrigadas a imprimir a expressão

'Deus seja louvado" nos vales-transportes confeccionados e utilizados no
Estado.

Art. 2° - 0 poder concedente fixarâ as sançôes a serem aplicadas as
empresas operadoras que não cumprirern esta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrãrio.
Sala das ReuniOes, 10 de novernbro de 2000.
Adelino de Carvalho
Justificaçao: 0 projeto de lei ora apresentado visa a fazer constar nos

vales-transportes confeccionados e utilizados no Estado a expressão "Deus
seja louvado", por representar urna forma de trazer esperanca e fé para
aqueles que diariarnente fazem uso desses bilhetes, muitas vezes revoltados
e Inquietos diante das constantes dificuldades da vida, numa sociedade em
que ainda se busca na democracia a justica social.

Tal niciativa encontra-se amparada em legislacao pertinente (Lei n° 7.418,
de 16/12/85, regularnentada pelo art. 5° do Decreto n° 95.247, de 17/11/87).
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Por isso, apresento este projeto aos nobres pares, sensiveis ao bern-

estar do povo mineiro, esperando sua aprovaçao.
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Transporte para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento lnterrio.
PROJETO DE LEI N° 1.284/2000

Declara de utUidade pUblica o Nücleo Infantil Arco-Iris, corn sede no
MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declaado de utilidade püblica o Nücleo Infantil Arco-Iris, corn

sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de novembro de 2000.
Ermano Batista
Justificaçao: 0 Nücleo Infantil Arco-Iris, corn sede em Belo Horizonte, foi

fundado em 13/6/86.
Trata-se de entidade dedicada ao atendirnento educacional de crianças

corn idade ate 6 anos. Atualrnente, a entidade atende a 80 crianças,
contribuindo para seu desenvolvimento integral.

A diretoria da entidade é composta por pessoas idOneas que dedicam, em
alguns casos, tempo integral para dar as crianças educaçao, por saberern
que educá-las é o Unico caminho para o desenvolvimento do Pals.

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

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exarne preliminar,
e de Educaçao, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.285/200
Declara de Utilidade PUblica a Creche Abrigo Infantil Vovó Dudu.
A AssembleiaLegislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Creche Abrigo Infantil Vovô

Dudu, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.'3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 2000.
João Pinto Ribeiro
Justificaçao: A proposição qué ora apresentamos tern por finalidade

declarar de utilidade pUblica a Creche Abrigo lr,fantil VovO Dudu, corn sede
no Municlpio de Belo Horizonte, fühdada em 24/6/83:

A entidade vem desenvolvendo relevantes sëriços sociais, atendendo a
crianças ate sete anos, arnparando-as-com ábrigo, alimentacao, educaçao . e

823

assistencia social. 	 -
Suas atividades são essencialmente filantrópicas, e os membros de sua

diretoria, pessoas de reconhecida idoneidade moral, não recebem nenhuma
rernuneracãO pelas atividades exercidas. Gostariamos, ainda, de mencionar
que a entidade jã teve reconhecida a sua utilidade pUblica municipal.

Assim, esperamos poder contar corn o apolo dos nobres pares para a
aprovacão deste projeto de el.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno. 	 -

REQUERIMENTOS
N° 1.748/2000, da Comissão de Melo Ambiente, solicitando seja formulado

apeto ao Presidente do Conseiho Estadual de Politica Ambiental - COPAM -
corn vistas a que tome providências em relaçao as irregularidades
constatadas na construção do Cemitérlo Jardim do Eden, no Municipio de
Conselheiro Lafaiete. (- A Cornissão de Meio Arnbiente.)

N° 1.749/2000,. do Deputado Paulo Piau, solicitando seja forrnulada
manifestaçao de aplauso a Usina Volta Grande, do Municipio de ConceiçãO
das Alagoas, pelo recebimento do diploma Ernpresa Amiga da Crianca.

N° 1.750/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja forrnulada
rnanifestação de aplauso a Usina Iturama, do Municipio de lturarna, pelo
recebimento do .diplorna Ernpresa Amiga da Crianca. (- Distribuidos a
Comissão do Trabaiho.)

N° 1.751/2000, do Deputado AmbrOsio Pinto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacoes corn o Pe. Mauro Sergio de Souza
por sua ordenação. (- A Comissão de Educacao.)

Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja constituida a Frente
Parlarnentar da- Cancerologia, corn 0 objetivo de prevenir e combater 0

cancer no Estado. (- A Mesa da Assembléla.)
Comunicaçöes

- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes dos Deputados
Wanderley Avila, Maria Olivia, Dimas Rodrigues e Marcelo Gonçalves.

- 	 Comunicaçães não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos terrnos do inciso lii do art. 173 do

Regimento Interno, as seguintes comunicaces:
COMUNICAcOES

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando a falecimento do jornalista
Wilson Frade, ocorrido em Belo Horizonte, em 16/11/2000. ( ldfltiC
proposiçao foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria Olivia.)

Do Deputado José Milton, notificando a falecimento do Sr. Geraldo
Reseride, ocorrido, em 12/11/2000, em Oliveira. (- ldêntica proposicão foi
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apresentada anteriormente pelo Deputado Dimas Rodrigues.)
Interrupção dos Trabaihos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Presidéncia, nos
termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, interrompe Os trabaihos
ordinários para destinar a 1a Parte da reunião a homenagem a Delegacia
Especializada de Crimes contra a Muiher pelo transcurso de seu 15°
aniversário de criacão.

- A ata deste evento seré publicada em outra edicao.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente - Estão reabertos Os flOSSOS trabaihos.
Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de
"quorum" para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para as reuniOes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e
de amanhã, dia 22, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na
ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

AlA DA 46 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois
mu, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Ivo José, Luiz
Menezes e Carios Pimenta (sUbstituindo o Deputado Amilcar Martins, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
o Presidente lé oficio do Sr. Francisco Dornelles, Ministro do Trabaiho,
prestandd informaçoes a respeito do Piano Nacional de Formação
Profissional. Tendo em vista a auséncia do Deputado Amiicar Martins, o
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.046/2000 ao Deputado Carlos
Pimenta. Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e votação
de parecer sobre proposiçao sujeita a apreciaçao do Plenário da Assembiéia.
0 Deputado Ivo José passa a proferir seu parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.005/2000, em 1° turno, medianté o qual conclui pela rejeição da matéria. Na
fasede discussäo, o Deputado Ivo José transfere a Presidencia ao Deputado
Luiz Menezés e apresenta requerirnento solicitando o adiamento de votação
do'Projeto dé Lei n o 1.005/2000: Submetido a votaçào, e aprovado 0

'rèquerirnènto. Reassumindo a Presidéncia, o Deputado ivo José concede a

paiavra ao Deputado Carlos Pimenta, que passa a proferir parecer sobre
o Projeto de Lei n° 1.046/2000, em 1° turno, mediante o qual conclui pela
aprovacão da matéria corn a Emenda n°1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votaçao, é aprovado o parecer. Passa-se a
2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de parecer que
dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Presidente submete a
votação o Requerirnento n° 1.688/2000, que é aprovado. Passa-se 3 Fase
da Ordem do Dia,, corn a discussão e votação de proposicöes da Comissão.
O Deputado IvoJosé transfere a Presidéncia ao Deputado Carios Pirnenta e
apresenta requerirnento ern que solicita seja realizado debate pübiico sobre o
tema "Obras Püblicas: Perspectivas de Desenvolvimento corn Geraçao de
Emprego e Renda em Minas". Submetido a votaçao, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidéncia, o Deputado Ivo José lé
requerimentos da Deputada Maria Olivia, em que solicita a realização de
debate pUblico para tratar de assuntos relativos ao cooperativismo, e do
Deputado Chico Rafael, soiicitando seja realizada reunião conjunta da
Comissäo corn a Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, para
discutir as condiçOes de trabaiho a que estào subrnetidos os trabaihadores da
coiheita de café. Submetidos a votaçao, cada urn por sua vez, são aprovados
Os requerirnento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinària, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 31 de outubro de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaido Canabrava.
ATA DA 39 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dez horas do dia quatorze de novembro de dois mu, comparecem na

Saladas ComissOes os Deputados Marcio Cunha, AIlton Viieia, Mauro Lobo,
Rogerio Correia, Eduardo Hermeto, Rémolo Aloise e Irani Barbosa, membros
da supracutada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Rémolo Aloise, declara aberta a reuniâo e, em virtude da
aprovacao de requerirnento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a quai e dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado Rémolo
Aloise, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Informa ainda, o recebirnento da seguinte correspondéncia: oficios
dos Srs Maur-lojo Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
P ublicas- José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Naclonal de Assistência Social; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negocios da Caixa Econôrnica Federal, e Carmen LUcia Miranda Siiveira,
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Coordenadora-Geral de Convênios da Fundaçao Nacional de SaUde.
Logo a seguir, 0 Presidente suspende a reunião por cinco minutos,
atendendo a pedido do Deputado Eduardo Hermeto. Reaber-tos os trabaihos,
o Deputado Mãrcio Cunha assume a Presidéncia da reunão. Passa-se l
Fase da ordem do dia compreendendo a discussão e a votação de
proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário. 0 Deputado Mauro Lobo
apresenta requerirnento solicitando o adiamento da discussão do Projeto de
Lei n° 1.208/2000. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
seguir, o referido parlarnentar solicita que o projeto seja convertido em
diligência a Secretaria de Estado da Fazenda, pedido que e deferido pelo
Presidente. A seguir, o Deputado Rogerio Correia emite Parecer para o 2°
Turno do Projeto de Lei n° 1.006/2000, mediante o qual conclui pela
aprovaçao da matéria na forma do vencido no 10 turno. Apos discussão e
votaçao, e a parecer aprovado. Logo depois, o Deputado Eduardo Hermeto,
relator do Projeto de Lei n° 1.014/2000, e o Deputado Mauro Lobo, relator do
Projeto de Lei n° 1.078/2000, em virtude de redistribuicao, solicitam prazo
regimental para ernissão de seus pareceres, pedidos que são deferidos pelo
Presidente Passa-se a 3a Fase da ordem do dia compreendendo a
discussão e a votação de proposiçaes da Comissão. A seguir, são aprovados
Os requerimentos dos Deputados Rogerio Correla, solicitancJo sejam
convidados Os Srs. João Heraido, ex-Secretärio da Fazenda, e Aluizio
Andrade, ex-Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, a fim de
prestarern esciarecimentos sabre os recursos destinados ao FUNPREN, e
seja realizada audiência püblica, corn a finalidade de se ouvirem as Srs.
Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educaçao; o Coordenador do Sind-
UTE, o representante da Coordenaçao SindicaI e Delegados Regionais de
Ensiro, sobre as trãmites do Piano de Carreira, Remuneraçao e Valorizaçao
dos Servidores do Quadro da Secretaria de Educaçao, bern como sobre o
concurso püblico para preenchimento de vagas do referido Quadro; do
Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja o Sr. Joaquim Mateus de Sene,
Chefe d Departarnento de Praduçao Minas de Furnas, convidado para fazer
uma exposição para a Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria,
sobre a situação atual do Lago de Furnas. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os meñ-rbros
da Comissão para a próxima reunião ordinéria, determina a iavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissoes, 21 de novembro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerio Correia - Olinto Godinho - Irani

Barbosa'- Mauro Lobo.
ATA DA 48 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDNCIA E DA AçAo SOCIAL
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As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois

rnii, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ivo José, Luiz
Menezes e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, por
indicaçao da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado
Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente lé oficios do Sr. Ronaldo Procãcio da Silva, Presidente da
Associaçao de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais e do Sindicat dos
Servidores PUblicos de Ribeirão das Neves e da Central Unica dos
Trabaihadores de Minas Gerais, ambos publicados na edicao do "Diário do
Legislativo" do dia 2/11/2000; do Sr. Marcelino Orozimbo da Rocha,
Presidente do Sindicato dos Metalurgicos de Betim, Igarape e Bicas,
informando a Cornissão sobre o impasse surgido no processo de negociacão
da campanha salarial unificada dos metalUrgicos do Estado de Minas Gerais,
e do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Coordenador-Geral do Sindicato
dos Trabalhadores na IndUstria Energetica de Minas Gerais, que inforrna a
Comissão que. os eletricitários estão em campanha de data-base para
renovação do acordo coletivo de trabaiho da categoria e podern entrar em
greve a qualquer momento, devido a intransigencia da empresa e do
Governo do Estado, que não cumprem acordos e comprornissos assumidos.
Informa ainda que estão reivindicando protecão a vida dos trabalhadores, 0
fim da terceirizaçao e ainda a meihoria do atendimento ao pUblico. A seguir, o
Presidente designa par-a relator do Projeto de Lei n° 1.230/2000 0 Deputado
Luiz Menezes e avoca a si a relatoria do Projeto de Lel n° 1.222/2000. Passa-
seà2a Fase da Ordem do Dia corn a discussão e a votação de proposiçOes
sujeitas a deliberaçao conclusiva da Comissão. 0 Presidente submete a
discussão e votaçao, em turno Unico, os Projetos de Lel n°s 1.060, corn a
Emenda n°1, 1.115 e 1.128/2000 (relator: Deputado Amilcar Martins); 1.065,
corn a Emenda n° 1, e 1.181/2000 (relator: Deputado va José); 1.081/2000,
corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Luiz Menezes), que são aprovados.
Prosseguindo o Presidente submete a votaçao os Requerimentos n°s 1.722,
1.724 e 1.728/2000 que são aprovados. Nesse momento, a Deputado
Ronaldo Canabrava comparece no recinto. Passa-se 3a Fase da Ordem do
Dia, corn a discussão e a votação de proposiçöes da Comissão. 0 Deputado
Ivo José transfere a Presidência ao Deputado Ailton Vilela e apresenta dois
req uerlrnentO5 em que solicita seja enviado ofIcio ao Superintendente da
Caixa Econômica Federal no Estado de Minas Gerais, para que sejarn
tomadas as providéncias cabiveis corn relaçao a denUncia do Sr. Luiz
Antonio Martins do Carmo, protocolada no CAC sob o n° 294/2000; e seja
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TRAMITAçAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N° 664/99

Comissão do Trabaiho, da Previdencia e da Acao Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, óprojeto de tel em epigrafe visa a
declarar de utilidadepUblica a Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes,
corn sede no Municipio de Sacramento.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissao de Constituiçao e
Justiça, queconcluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberaçao conclusiva, em turno
Onico, nos termos do art. 103, I, "a', do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes tern por escopo a

recuperação e o desenvolvimento mental e fisico de crianças portadoras de
lesöes.

Suas atividades, em regime de internato, semi-internato ou externato,
preferentemente sem a separaçao da farnilia, são desenvolvidas por
profissionais de Medicina que utilizam métodos modernos e oferecem aos
assistidos a possibilidade de reintegraçao na sociedade.

Por se tratar de entidade cujas açoes tern eminente carãter filantropico, a
julgamos merecedora do titulo declaratOrio que the estã sendo outorgado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 664/99 na integra.
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Ivo José, relator.

PARECERPARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 946/2000
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
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A proposição em tela é de autoria do Deputado Márcio Cunha e tern por

objetivo declarar de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Matutina, corn sede nesse municlpio.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente o projeto
e considerou-o juridico, constitucional e legal na forma apresentada.

Prosseguindo a tramitaçäo da matéria, compete agora a este ôrgão
colegiado aprecia-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçäo
A APAE de Matutina e entidade civil, sem fins lucrativos, que empreende

trabalros ie carater numanitario, prestanao assistencia social e eoucacionai
aos excepcionais da comunidade em que se localiza.

Ainda que a assistência social seja uma das prioridades do Estado, de
acordo corn o art. 2° da Constituição mineira, ele encontra-se, muitas vezes,
por motivos de força maior, tolhido em cumprir de maneira absoluta esse
papel. E na presenca de tais lacunas que entendemos oportunas as açOes da
sociedade civil.

Conceder a constituição em foco titulo declaratôrio de utilidade pUblica é
reconhecer sua contribuiçao para a melhoria da condição de vida de seus
assistidos.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 946/2000

na forma apresentada.
Sala das Comissães, 22 de novembro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARATURNO CJNIC0 DO PROJETO DE LEI N° 1.068/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 1.068/2000
objetiva declarar de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Contagem -, corn sede nesse municipio.

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

Fundamentaçäo
A Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Contagem -

tern por finalidade prestar ampla assistência social e educacional as pessoas
excepcionajs, independentemente de raça, credo politico ou religioso.

Para atender aos seus objetivos, organiza escolas, clinicas, oficinas
profissionaljzantes e cursos visando a melhoria de vida do excepcional e a
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sua reintegração a sociedade.

Tendo em vista a releväncia de seu trabalho, entendemos ser pertinente e
rneritOrio o tItulo declaratOrio de utilidade pUblica que he está sendo
outorg ado.

Conclusão
Em face do aduzido, sornos pela aprovacao do Projeto de Lei n°

1.068/2000 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.083/2000

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatôrio

0 Projeto de Lei ri° 1.083/2000, de autoria do Deputado Ivair Nogueira,
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Augusta e Respeitavel Loja
Simbólica Trabalho, Fraternidade e Justiça n° 227, corn sede no Municipio de
Betim.

A matéria foi exarninada preliminarmente pela Comissão de Constituicao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Corn sede em Betim, a referida entidade tern como objetivo essencial o

aperfeiçoarnento moral, intelectual e social da comunidade, assim como o
zelo pelo seu bem-estar.

Assim, pratica a filantropia, assiste os
profundo da filosofia maçOnica.

Diante do exposto, acreditamos ser a
utilidade pUblica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.083/2000 na

forma proposta.
Sala dás Comissöes, 22 de novernbro de 2000.
Arnilcar Martins, relator.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.118/2000

Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatôrio

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei n o 1.118/2000
objetiva declarar de utilidade pUblica a Casa Lar Born Retiro, corn sede no
MunicIpiode Nova Lirna.

ASOs realizacao de exame preliminar pela Comissão de Constituiçao e
Justiça,qie näo encontrouôbice a tramitaçãoda rnatéria, cabe a esta
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Cornissão apreciá-la, de acordo corn a art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV,
ambos do Regimento lnterno.

Fundarnentação
A entidade referida é uma sociedade civil sern fins lucrativos e preenche

todos Os requisitos legais para ser declarada de utilidade juridica.
Corn seu trabalho rnantérn uma creche-berçârio, que atende criancas da

regiaO oferecendo-Ihes amparo, abrigo, assisténcia psicopedagôgica,
atividades esportivas, de lazer, cultura e aprendizado na convivência familiar
e comunitária.

E evidente, portanto, o caréter social e de auxilio a cornunidade de suas
atividades.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovacao do Projeto de Lei n°

1.118/2000, na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
lvo José, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.149/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, a Projeto de Lei n° 1.149/2000
objetiva declarar de utilidade publica a Conselho de Desenvolvirnento
Comunitário de Born Jardim, corn sede no Municipio de Santa Margarida.

ApOs exarne preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou Obice a tramitação da matéria, cabe a esta Cornissão, ern
carãter conclusivo, aprecia-Ia, de acordo corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102,
XIV, ambos do Regimento Interno.

Fundarnentacao
O Conselho em causa é urna entidade civil, sern fins lucrativos, que tern

coma diretriz bésica irnplernentar prograrnas e atividades para promover 0
bern-estar social e, em particular, o desenvolvirnento do setor produtivo.

Dessa forma, visa a incentivar o artesanato e a criacão de indüstrias
elementares, de forrna a identificar e desenvolver lideres dentro do rnercado
de trabaiho.

Evidencia-se, portanto, o rneritório trabalho desenvolvido pela entidade,
corn énfase em seus aspectos econômicos e sociais.

Conclusão
Pelo exposto, opinamas pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 1.149/2000 na

forrna apresentada.
Sala das Cornissôes, 22 de novembro de 2000.
Arnilcar Martins, relator.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEt N° 1.178/2000

necessitados e implementa estudo

instituiçao merecedora do tItulo de
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Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatôrio
O Projeto de Lei n° 1.178/2000, do Deputado AmbrOsio Pinto, propOe seja

declarado de utilidade püblica o Asilo São Camilo, corn sede no Municipio de
Virginia.

Submetida a matéria, preliminarmente, a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que não detectou impedimento legal a sua tramitação e apresentou a
Emenda n° 1, deve este ôrgao colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
o Asilo São Camilo, fundado em 1992, sintetiza o seu espirito filantropico

no trabalho que realiza em prol dos idosos carentes.
Entre Os serviços a eles prestados pela referida entidade, destaca-se a

assisténcia cotidiana, garantindo a sua rnanutenção, além de apoio moral e
espiritual, de forma a proporcionar-Ihes uma vida digna e reintegraçao na
comunidade.

Fica demonstrado, pois, que eta se torna merecedora do titulo declaratôrio
de utilidade pOblica.

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

1.178/2000, corn a Ernenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao
e Justiça.

Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.236/2000

Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária
Relatôrio

Em cumprimento do disposto no art.153, Ill, da Constituiçao do Estado, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n°
145/2000, o Projeto de Lel n° 1.236/2000, que altera a redaçao de dispositivo
da Lei n° 13.471, de 18/1/2000, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal para o exercIcio de 2000 e dá outras providéncias. Nos
termos do art. 69 da Constituiçao do Estado, o Chefe do Executivo solicitou
urgéncia para a apreciação do projeto em epigrafe.

Publicado em 19/10/2000, foi o projeto distribuldo a Cornissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, em conformidade corn o art. 160 da
Constituiçao do Estado e corn o art. 204 do Regirnento Iriterno da Assernbléia
Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, c/c o inciso I
do art. 272, foi concedido prazo de 10 dias para apresentação de emendas.

Foi recebido, nesse periodo, urn substitutivo, numerado e publicado no
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"Diário do Leg islativo" de 2/11/ 2000 cuja análise é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe tern como objetivo ampliar o limite fixado para

a abertura de créditos suplementares ao Orçarnento Fiscal do Estado para o
exercicio de 2000 e autorizar o Poder Executivo a modificar a origem dos
recursos constantes na Lei n° 13.471, de 18/1/2000.

Na exposição de motivos conjunta das Secretarias de Estado do
Planejamento e da Fazenda, esse procedimento se justifica, pois, quando da
elaboração do orçamento, não estava definida a politica de pessoal para o
exercIcio em curso, fato que irnpediu uma projeção real dos salãrios -dos
servidores da administracão pOblica estadual. Dessa forma, para adequar a
despesa aos reajustes autorizados pelas Leis Delegadas n°s 41, 42 e 43, de
7/6/2000; 44, de 12/7/2000; 45, de 26/7/2000; 46, de 28/7/2000; e 47, de
11/8/2000, faz-se necessária a abertura de crédito suplementar.

O Substitutivo n° 1 fixa o limite adicional para a abertura dos créditos
suplementares em valores monetários e limita sua aplicaçao as dotacoes de
pessoal e encargos. Estabelece também que o decreto de abertura deverã
observar o disposto no art. 43 da Lei n° 4.320, de 1964, que dispoe 'in
verbis":

"Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especials depende da
existéncia de.recursos disponiveis para ocorrer a despesa e serã precedida
de exposição justificativa.

§ 1° - Consideram-se recursos, para o tim deste artigo, desde que não
comprometidos:

- o superévit financeiro apurado em balanco patrimonial do exercicio
anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadacão;
Ill - os resultantes de anulação parcial ou total de dotacoes orçamentárias

ou de créditos adicionais autorizados em lei;
IV - o produto de operaçoes de crédito autorizadas, em forma que

Juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las".
Dessa forma, o substitutivo apresentado, além de estar redigido de acordo

corn a boa técnica legislativa, atende ao principio orçamentãrio da
especificaçao, que determina que a arrecadaçao e a aplicação dos recursos
financeiros sejam expostos de forma expressa e pormenorizada.

Por força de requerimento deferido pelo Presidente da Comissão, 0 projeto
foi baixado em diligencia a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacao Geral - SEPLAN - com a finalidade de se indicarem Os recursos
disponiveis para a abertura do crédito suplementar em estudo, nos termos do
art. 43 da Lei n° 4.320, de 1964. Em resposta, por meio do Oficio n°
751/2000, o Secretãrio de Estado explicitou Os seguintes recursos: a)
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excesso de arrecadaçao de receita prOpria apurada em autarquias e
fundaçoes; b) anulaçao parcial ou total de dotaçoes ou de créditos adicionais;
c) anulaçao total de dotacoes alocadas ao Fundo de Previdêncja dos
Servidores da Assembléla Legislativa - PRELEGIS -, em liquidaçao; d)
excesso de arrecadaçao em outras receitas do Estado que tenham saldo
positivo entre a arrecadacao prevista e a realizada consjderadas més a més
e observada a tendéncia do exercicpo.

Segundo dados do Armazém-SIAFI, Os gastos com pessoal do Poder
Executivo, exceto os das empresas subvencionadas , tiveram uma variaçaopercentual aproxirnacia de 24% entre Os meses de rnaio e juiho de 2000, corn
destaque para a Secretaria da Segurança PUblica, para a Policia Militar, para
o Corpo de Bombeiros Militar e para a Fundaçao Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG. Dessa forma, observa-se que o valor pleiteado de
R$566.000.000,00 e cornpativel corn o crescimento dos gastos corn pessoal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao, em turno Unico, do Projeto

de Lei n° 1.236/2000, na forma do Substitutjvo n° 1.
Sala das Comissôes, 22 de novembro de 2000.
Marcia Cunha, Presidente - Irani Barbosa, relator - Olinto Godinho -

Ermano Batista.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 487/99

Comissão de Educaçao, Cultura, Cléncia e Tecnologia
RelatOrjo

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, a proposiçao em exame
propãe a inclusão da disciplina Formaçao de Condutores de Veiculos nos
currIculos do ensino médio.

0 projeto foi aprovado no 1° turno, na forma original, e vem a esta
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos terrnos do art. 102, VI,
"a", c/c a art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentacao
A matéria tern por escopo introduzir- no curriculo escolar do nivel rnédio a

disciplina Formaçao de Condutores de Veiculos, corn conteüdos a serem
defmnidos pela Secretaria de Estado da Educaçao, corn a colaboraçao do
Departarnento Estadual de Trànsito - DETRAN-MG -, a que cabera tambérn a
divulgaçao de téxtos e a distribuiçao do material didãtico necessário ao seu
ehsino eapreridizagern.

A violêncja no trânsito e, inegavelmente uma das forrnas mais cruéis da
violéncta urbana, que constjtuj, nos dias atuais, urn dos problernas mais
graves que afligern a sociedade brasilefta.

Diante 'dessa constataçao o poder publico tern buscado rnanelras de
'rninirhizar as causas dessés 5roblernas, sendo, talvez, uma das mais
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eficazes a educaçäo das crianças e dos jovens.

Urn protocolo de intençoes foi assinado em seternbro do corrente ano entre
os Ministérios da Justica e da Educaçao, que, em cooperação, deverão
implernentar e operacionalizar o projeto de educaçâo e seguranca no trânsito,
corn vistas a incluiro tema nas escolas de nivel media, cujos alunos se
aproxirnarn da dade de obter a habilitaçao para a condução de veiculos.

De acordo corn esse projeto, ao final do curso médio, as alunos, de posse
dos conhecimentosadquiridos, ganhariarn urn certificado que Os dispensaria
do exame teôrico e de legislação para a obtençaa da carteira de motorista.

Entretanto, a proposta federal não recornenda a criacão de urna disciplina
no curriculo escolar, mas a inclusão do tema no conjunto das diversas
disciplinas que ja compOem esse currIculo, de acordo corn o que vem sendo
desenvolvido pelos Parârnetras Curriculares Nacionais, cujo eixo é a
integracão e a contextualizaçao dos conhecimentos que devem ser
trabalhados nas escolas.

Para se colocar a praposição em consonäncia corn essas orientaçöes,
oriundas da esfera federal, considerarnos necessária a apresentacao de
ernendas, deixando clara a deja do tratamento do terna de forma
rnultidisciplinar.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 487/99,

no 2° turna, corn as seguintes Ernendas n° 1 e n° 2.
EMENDAN°1

Dê-se ao caput do art. 1° a seguinte redaçãa:
"Art. 1° - As escalas de ensino médio, integrantes do Sistema Estadual de

Ensino, incluiräo em seu curricula conhecimentos e atividades destinados a
forrnaçao de, futuros rnatoristas, explorando, nas vãrias disciplinas
curriculares, conteüdos relativos a cidadania e ao papel do cidadão no
trânsita.".

EMENDA N° 2
Acrescente-se ao art. 10 a seguinte § 1°, renumerando-se seu paragrafo

ünico:
"Art. 1°-.
§ 10 - Os canteüdos de que trata a "caput" incluirão, necessariamente,

conhecirnentos sabre a legislacao de trânsito, em especial sabre o Codigo
Nacional de Trãnsito, e sabre a formacao e a desenvolvimento de
cornportarnentas e atitudes seguras no tränsito.

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Sebastiào Costa, Presidente - Dalma Ribeiro Silva, relator - Eduardo

Brandão - AntOnio Car-los Andrada.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N° 692/99
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Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 692/99, do Deputado Rêmolo Aloise, que declara de
utilidade pOblica a Creche Nahin José Simão, corn sede no Municipio de
Passos, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos 01 se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 692/99
Declara de utilidade pUblica a Creche Nahin José Simão, corn sede no

Municipio de Passos.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Creche Nahin José Simào,

corn sede no Municipio de Passos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Márcio Kangussu.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.023/2000

Cornissäo de Redacao
0 Projeto de Lei n° 1.023/2000, do Deputado Pastor George, que declara

de utilidade pUblica a Associaçao Agape Patronato das Crianças Carentes e
Assistência Social, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado
ern turno ünico, na forma original.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.023/2000
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Agape Patronato das Criancas

Carentes e Assisténcia Social, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assernbl&a Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Agape Patronato

das Crianças Carentes e Assisténcia Social corn sede no Munic[pio de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Comissöes, 14 de novernbro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Márcio Kangussu.
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PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.035/2000

Cornissâo de Redacao
O Projeto de Lei n° 1.035/2000, do Deputado José Milton, que declara de

utilidade pUbtica a Associaçao Comunitãria de Pinheiros Altos, corn sede no
Municipio de Piranga, foi aprovado em turno Unico, corn a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEt N° 1.035/2000
Declara de utilidade püblica a Associação Comunitéria de Pinheiros Altos -

ACOPAS -, corn sede no Municipio de Piranga.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dectarada de utilidade publica a Associacao Comunitãria de

Pinheiros Altos - ACOPAS -, corn sede no Municipio de Piranga.
Art. 2° - Esta tel entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes ern contrário.
Sala das Comissães, 14 de novernbro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Márcio Kangussu.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.040/2000
Comissão de Redacão

0 Projeto de Lei n° 1.040/2000, do Deputado Durval Angelo, que declara de
utilidade pUblica o Projeto Vida Resgatando Vidas, corn sede no Municipio de
Moeda, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 1.040/2000
Declara de utilidade püblica a entidade Projeto Vida Resgatando Vidas,

corn sede no Municipio de Moeda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pübtica a entidade Projeto Vida

Resgatando Vidas, corn sede no Municipio de Moeda.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrario.
Sala das Comissöes, 14 de novernbro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Mãrcio Kangussu.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.041/2000
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Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n° 1.041/2000, do Deputado Durval Angelo, que declara de
utilidade pUblica a Comunidade Kolping São José Operário, corn sede no
Municiplo de Boa Esperança, foi aprovado em turno ünico, na forma original.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.041/2000
Declara de utilidade püblica a Comunidade Kolping São José Operário,

corn sede no Municipio de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Comunidade Kolping São

José Operário, corn sede no Municipio de Boa Esperança.
Art. 2° - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes erncontrário.
Sala das CbmissOes, 14 de novernbro de 2000.
Maria Olivia, Presidente Ivair Nogueira, relator - Mãrcio Kangussu.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1047/2000
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.047/2000, do Deputado Chico Rafael, que declara de
utilidade püblica a Fraternidade Espirita Grande Coraçao, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.047/2000
Declara de utilidade pUblica a Fraternidade Espirita Grande Coração, corn

sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Fraternidade Espirita Grande

Coração, corn se'de no Municlpio de BeIo Horizonte.
Art. 2° - Esta el entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarnse as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissöes, 14 de novémbro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Márcio Kangussu.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.054/2000
Cornissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.054/2000, do Deputado Luiz Tadeu Leite, que

declara de utilidade pUblica o Instituto Esem - Cooperativa de Trabaihos
Voluntários Ltda., corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno Unico, na forma original.

Vem agorao projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.054/2000
Declara de utilidade püblica o Instituto Esem - Cooperativa de Trabaihos

Voluntários Ltda., corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade püblica o Instituto Esem - Cooperativa

de Trabaihos Voluntérios Ltda., corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Regovam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 14 de novernbro de 2000.
Maria OlIvia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Márcio Kangussu.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.066/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.066/2000, do Deputado Ermano Batista, que declara
de utilidade pUblica o Lar dos Velhinhos São Sebastião de Piraüba, foi
aprovado em turno Unico, na forrna original.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.066/2000
Declara de utilidade pUblica a entidade Lar dos Velhinhos São Sebastião de

PiraUba, corn sede no Municipio de PiraUba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade publica a entidade Lar dos Veihinhos

Sao Sebastião de PiraUba, corn sede no MunicIpio de Piraüba.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Sala das Comissôes, 14 de novernbro de 2000.
Maria OlIvia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Márcio Kangussu.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.080/2000
Cornissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.080/2000, do Deputado José Henrique, que

declara de utilidade pUblica a Creche Comunitária Lar Feliz - CCLF -, corn
séde no Municipio de Sericita, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.080/2000
Declara de utilidade pUblica a Creche Comunitãria Lar Feliz - CCLF -, corn

sede no Municipio de Sericita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Comunitária Lar Feliz

- CCLF -, corn sede no Municipio de Sericita.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das ComissOes, 14 de novembro de-2000.
Maria OlIvia, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.098/2000
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.098/2000, do Deputado Anderson Adauto, que
declara de utilidade pUblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Fronteira, corn sede nesse rnunicipio, foi aprovado em turno Unico, corn a
Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissäo, a firn de que, segundo a técnica
leg islativa, seja dada matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.098/2000
Déclara de utilidade publica a Associacao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Fronteira, corn sede nesse municipio

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Fronteira, corn sede nesse rnunicipio.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das CôhiissOes, 14 de novembro de 2000.
Maria OlIvia, Presidenté - Mãrcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.117/2000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.117/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, que
declara de utilidade pUblica a Creche Paraiso da Criança, corn sede no
MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Cornissâo, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada matéria a forrna adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.117/2000 	 -
Declara de utilidade publica a Creche Paraiso da Crianca, corn sede no

Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Creche Paralso da Criança,

corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Mãrcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.125/2000
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n° 1.125/2000, do Deputado Sebastião Costa, que declara
de utilidade pUblica a Ação Social da Paroquia Nossa Senhora da Conceição,
corn sede no Municiplo de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, na
forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.125/2000
Declara de utilidade püblica a entidade Açao Social da Paroquia Nossa

Senhora da Conceiçao, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembleja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade piblica a entidade Açao Social da

Paroquia Nossa Senhora da Conceiçao, corn sede no MunicIpio de Belo
Horjzonte

Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissoes 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Prsidente - Mãrcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.
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PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.132/2000

Cornissão de Redaçao
0 Projeto de Lei n° 1.132/2000, do Deputado Dilzon Melo, que declarade

utilidade pUblica a Associaçao dos Deficientes de Formiga e Regiao -
ADEFOR -, corn sede no Municipio de Formiga, foi aprovado em turno Onico,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.132/00
Declara de utilidade pUblica a Associaçao dos Deficientes de Formiga e

Regiäo - ADEFOR -, corn sede no Municipio de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao dos Deficientes

de Forrniga e Regiao - ADEFOR'-, corn sede no MunicIpio de Formiga.
Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 10 de julho de 2000.
Sala das Comissôes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.144/2000
Comissäo de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.144/2000, do Deputado Edson Rezende, que declara
de utilidade püblica a Associaçao Comunitãria de Monte Santo, corn sede no
Municipio de Monte Santo de Minas, foi aprovado em turno Unico, corn a
Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, Seja dada a rnatéria a forrna adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.144/2000
Declara de utilidade pUblica . ..'Associaçao Comunitária de Monte Santo -

ACMS -, corn sede no MunicIpio de Monte Santo dé Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de Utilidade püblica a Associacao Comunitária de

Monte Santo - ACMS -, corn sede n6MunicIpio de Monte Santo de Minas.
Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art 3° - Revogarn-se as disposiçoes em côntrário.
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Sala das Comissöes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ivair Noguetra.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.146/2000
Cornissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 1.146/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pUblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE de Taiobeiras, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno
Unico, na forma original.

Vern agora oprojeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DL LEI N° 1.146/2000
Declara de utilidade pUblica a Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Taiobeiras, corn sede nesse municIpio.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Taiobeiras, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Cornissoes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Mãrcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.158/2000
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.158/2000, do Deputado Bilac Pinto, que declara de
utilidade pUblica o Lar Dona Maria Adelaide - LADMA -, corn sede no
Municipio de Brasopolis, foi aprovado em turno Unico, na forrna original.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forrna adequada, nos terrnos do § 10 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.158/2000
Declara de utilidade püblica a entidade Lar Dona Maria Adelaide - LADMA -

corn sede no Municipio de Brasópolis.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Lar Dona Maria

Adelaide - LADMA'- corn sede no MunicIpio de BrasOpolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicoes em contrãrio.
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Sala das Comissôes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ivair Noguetra.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.182/2000
Comissão de Redacao

O Projeto de Lei n o 1.182/2000, do Deputado Sebastião Costa, que declara
de utilidade pUblica a Fundaço Espirita Rodoipho Henriques, corn sede no
Municipio de Manhuacu, fol aprovado em turno Unico, corn a Emenda n° i.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redação final,
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 1.182/2000
Declara de utilidade publica a Fundaçao Espirita Rodolfo Henriques- FERH

-, corn sede no Municipio de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidadepUblica a Fundaçao Espirita Rodolfo

Henriques - FERH -, corn sede no Municipio de Manhuacu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.186/2000
Comissão de Redacao

0 Projeto de Lei n° 1.186/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leäo, que
declara de utilidade pUblica o NUcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas
Institucionalistas, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno Unico, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEt N° 1.186/2000
Declara de utilidade pUblica o NUcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas

Institucionalistas, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais-decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pCiblica o NOcIeo de Psicanálise,

Estudos e Práticas lnstitücionalistas, corn sede no Municiplo de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta tel entra em vigor na data de sua publicacão.
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Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das CornissãeS, 14 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ivair Nogueira.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMuNICAç0ES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 21/11/2000, as seguintes cornunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento da Sra. Herondina

Diniz, ocorrido em 13/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Wilson Frade,

ocorrido em 16/11/2000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecirnento da Sra. Nagiba

de Oliveira Ferreira, ocorrido em 18/11/2000, em Pedro Leopoldo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dirnas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra. Dalva
Pinto dos Anjos, ocorrido em 15/11/2000, em JanaUba. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2000

AlAS

ATA DA l96 REUNIAO ORDINARIA, EM 22/11/2000
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Dalmo Ribeiro

SIva
Sumário: Comparecimento - Abertura 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Registro de presença - Correspondência: Oficio - 2a Ease (Grande
Expediente): Apresentaçao de Proposiçoes: Projetos de Lel n°s 1.286 a
1.288/2000 - Requenmentos n°s 1.752 a 1.760/2000 - Requerimentos da
Comissão de Assuntos Municipais, das CPIs do Narcotráfico e das Licitacoes
e dos Deputados Ivo José, Durval Angelo, Hely TarqUinio e outros e Luiz
Fernando Earia - ComuriicaçOes: Comunicaçao da Comissão do Trabalho -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Amilcar Martins, Dalmo Ribeiro
Silva, Carlos Pimenta, Doutor Viana e João Leite - 2 Parte (Ordem do Dia):
i a Ease: Abertura de InscriçOes - Decisöes da Presidéncia (2) - Acordo de
Lideranças; decisão da Presidéncia - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicaçaes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Durval Angelo; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.084/2000; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Transporte, da CPI das
Licitaçoes e dos Deputados lvo José, Hely TarqUinio e outros e Luiz
Fernando Faria; aprovaçao - 2a Fase: Questão de ordem - Acordo de
Lideranças; decisão da Presidência - Chamada para verificaçao de "quorum";
inexisténcia de "quorum" para votaçao; chamada para recomposicao do
nUmero regimental; inexisténcia de "quorum" para votaçao; chamada para
recomposição de "quorum"; inexisténcia de "quorum" para votaçao - 3a Parte:
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Paulo Piau - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio -
AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arlen Santiago - Bila Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fãbio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
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TarqUinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - lvo José - Joäo Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo
Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As l4hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

laparte
ia Ease (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Carlos Pimenta, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que e aprovada sem restricOes.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de registrar a presença, em
Plenárjo da Cornitiva da cidade de Suquian, da RepUblica da China,
composta pelos Srs. Zhang Xinshi, Vice-Prefeito de Suqulan; Cai Yushui,
Secretãrio-Geral do Governo; Mashuuyun, Diretor de Assuntos Estrangeiros;
Zhou Simm, Vice-Gerente-Geral do Grupo Jiangsu Sijuan; e pela Sra. Tang
Huili, intérprete da comitiva. As autoridades chinesas vêm assinar acordo que
estabelece relaçoes de amizade entre as cidades de Suquian e de Pouso
Alegre, e visitama Casa por iniciativa dos Deputados Bilac Pinto e Chico
Rafael. Aos visitantes, apresentamos nossas boas-vindas e manifestamos
nossa alegria por esse relacionamento entre os senhores e o povo mineiro,
atraves das cidades que se irmanam nesta oportunidade.

Correspondencia
- A Deputada Maria Olivia, 1aSecretãria "ad hoc", lê a seguinte

Correspondencia:
OFCIO

Do Sr. Sylo dSilva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando em atençao a requerimentos da CPI da SaUde enviados por
melo dos Oficios n°s 1.774 e 1 .954/2000/DLE, Côpia de processo referente
ao ex-SuperintendenteGeral da Fundaçao Ezequiel Dias. (- A CPI da
Saude)

2 Ease (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes
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o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçoes e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçoes:

PROJETO DE LEt N° 1.286/2000
Obriga as emissoras de televisão a aplicar legenda para auxIllo a

portadores de deficiência auditiva e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As emissoras de radiodifusão de sons e imagens e os prestadores

de serviços de cabodifusão e de televisão por assinatura no Estado de Minas
Gerais ficam obrigados a legendar, em lingua portuguesa, Os programas
veiculados, nos termos desta lei.

Art. 2° - A emissora poderá optar pela adoçao de sinai oculto codificado
contendo a legenda ou pela apresentaçao de traduçao simuitânea em
linguagem gestuat compreensIvel aos deficientes auditivos.

Parágrafo ünico - Na transmissão de telejornais e dos demais programas
noticiosos produzidos ao viva, poderá ser legendado apenas urn sumário das
noticias veiculadas, apresentado ao final do programa.

Art. 30 - 0 Poder Executivo estabelecerá na regulamentaçao desta lei as
sançoes aplicáveis em razão do seu descumprimento.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicaçao.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, de novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: E a cada dia mais evidente a necessidade de se

empreenderem açöes que permitam a inclusão social dos grupos
minoritários. Apesar do progresso que se verifica em vários campos, corn
direitos fundamentais sendo assegurados aos analfabetos, aos negros, as
mulheres, aos trabathadores rurais e a outros segmentos discriminados de
nossa sociedade, muito ha ainda para ser feito.

Recentémente, o Ministéria PUblico de Minas Gerais promoveu seminário
para discutir Os direitos das pessoas corn deficiencia. Naquela oportunidade
ficou evidenciada a preocupaçao corn esse segmento social, que continua
sendo vitima do descaso e do preconceito. Atingidos pela concepçao de que
são iihiitados, muitas yezes em virtude de condiçoes de trabalho
inadequadas ou da falt de acesso a tratamento medico, esses cidadãos
enfrentar dificuldades adicidnais em seu dia-a-dia, muitas delas evitáveis.

E urgente a adoçao de medidas para meihorar a situaçao dessas pessoas.
Nesse sentido, apreseñtarnos este projeto de lei, que possibilita aos
portadores de deficiência auditiva a acesso a prOgramaçao de televisão que é
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essencial ao exercIcio da cidadania: Os programas noticiosos, de caràter
educativo e cultural.

Em suma, a presente proposição tern por escopo facilitar aos portadores de
deficiência o exercicio pleno da cidadania.

Por essas razOes, aguardo dos meus nobres pares a aprovaçäo desta
proposição.

- Publicado, val o projeto as Comissôes de Justiça, de Transporte e do
Trabalho para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.287/2000
Declara de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais- APAE - de Carvalhos, corn sede nesse municIpio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade publica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Carvalhos, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 21 de novembro de 2000.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçao: São inegãveis Os serviços prestados pela Associacão de Pais

e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais.
Os relevantes servicos prestados por essa entidade, merecem grande

destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem gracas ao esforco, a
abnegaçao e sobretudo ao espirito de amor ao proximo de seus dirigentes.

Sem possuirern urn orçamento fixo, sobrevivem de subvençOes, de
promoçao de eventos rentáveis, de doacoes e de gestos de pessoas
caridosas

A declaração de utilidade pUblica da APAE de Carvalhos permitirã que a
entidade se tome apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares a aprovacão
deste projeto de el.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame prelirninar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c a art. 103,inciso
I, do Regimento Intemno.

PROJETO DE LEI N° 1.288/2000
Institui a Dia das AssociaçOes de Moradores de Bairros e Conselhos

Cornunitários, a ser comemorado no dia 25 de setembro.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituido a Dia das Associaçoes de Moradores de Bairros e

Conselhos Comunitários a ser comemorado no Estado, no dia 25 de
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setembro de cada ano.

Art. 2° - Esta ei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Regovam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 2000.
Geraldo Rezende
Justificação: As AssociaçOes de Moradores de Bairros e Conseihos

Cornunitários prestarn relevantes serviços sociais as comunidades carentes,
motivo pelo qual consideramos da major oportunidade seja essas entidades
homenageadas em reconhecimento da importãncia de seu papel na
sociedade, do seu trabalho e da sua dedicação no desempenho de suas
atribuiçoes. Dal a iniciativa deste projeto de lei, em que se reserva aos
lideres comunitários urn dia especial, valorizando hornens e mulheres que,
corn garra e despojarnento, dedicam-se as causas comunitárias.

Cumpre esciarecer que a escoiha da data recaiu no dia 25 de setembro,
por vontade da prôpria classe homenageada.

De resto, quero expressar a confiança de que Os nobres colegas
parlamentares haverão de prestar apoio a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e do Trabaiho para
parecer, nos termos do art. 190, c/co art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.752/2000, da Cornissão do Trabalho, solicitando seja encaminhada ao

Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais denüncia apresentada a
esta Casa pelo Sr. Roberto Ferreira.

N° 1.753/2000, da Cornissão do Trabaiho, solicitando seja encaminhada ao
Superintendente da Caixa EconOmica Federal em Minas Gerais denüncia
apresentada a esta Casa pelo Sr. Luiz AntOnio Martins do Carmo. (-
Distribuldos a Comissão do Trabalho.)

N° 1.754/2000, do Deputado Carlos Pirnenta, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que se incluarn, no programa
do Governo de 2001, as obras de asfaltamento das vias de acesso dos
Municipios de Matias Cardoso, Varzeiändia, São João do Paralso e
Francisco Dumont.

N° 1.755/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que se providencie a
continuaçao das obras do anel rodoviário de Montes Claros.

N° 1.756/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que se providencie a
continuação das obras da estrada da produçao ern Montes Claros. (-
Distribuidos a Comissao de Transporte.)

N° 1.757/2000, da Comissão de Educaçao, solicitando seja forrnulado apelo
ao Secretàrio de Administração corn vistas a que preste as informaçoes que
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rnenciona, relativas a situaçao funcional de servidores pUblicos. (- A Mesa
da Assembléia.)

N° 1.758/2000, da Deputada Maria OlIvia, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn a Sra. Marcia Maria Faria,
coordenadora do Grupo de Dança da Associacão Juventude Unida de
ParaisOpolis, pela vitôria no concurso Dança Brasil.

N° 1.759/2000, da Deputada Maria Olivia, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn o poeta José Geraldo da Silva Junior
por sua prerniacão no I FESTITEL. (- Distribuidos a Cornissão de Educacão.)

N° 1.760/2000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja forrnulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que preste as inforrnaçOes que
menciona, relativas a proposta orcamentária do Estado para 2001.

Da Cornissão de Assuntos Municipais, solicitando seja realizado fOrum
técnico para se discutir, corn os Prefeitos e Vereadores recérn-eleitos,
aspectos da legislacao concernentes a administracao municipal. (-
Distribuidos a Mesa da Assernbléia.)

Da CPI do Narcotráfico, apoiado pela totalidade dos rnernbros do Colegio
de Lideres, solicitando prorrogacão de seu prazo de funcionarnento ate o
encerramento desta sessão legislativa.

- São tarnbém encaminhados a Mesa requerimentos da CPI das LicitaçOes
e dos Deputados Ivo José, Durval Angelo, Hely Tarquinio e outros e Luiz
Fernando Faria.

Comunicacoes
- E tambérn encaminhada Mesa cornunicaçao da Comissão do Trabalho.

Oradores I nscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado amilcar Martins.
O Deputado Arnilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta

tribuna para tratar de rnatérias de relevãncia para o povo mineiro. Corneco
por uma questão que e motivo de grande apreensão, particularrnente para a
populaçao de Contagem. Refiro-me a possibilidade de, nos prOximos dias, o
Prefeito de Contagem, que fol julgado e derrotado nas urnas pelo Deputado
Ademir Lucas, prornover, corn abertura prevista para o dia 18 de dezernbro
deste ano, ou seja, nos Ultimos dias da administracao, urna licitaçao para a
coleta de lixo no municipio. A data prevista para isso jã dernonstra a rnã-fé e
a inadequação da iniciativa.

Farei urn histOrico sabre a questão da coleta de lixo no Municipio de
Contagern nos ültirnos quatro anos. No primeiro ano da administraçao de
Newton Cardoso e Paulo Matos, a coleta de lixo foi feita por rneio de decretos
de emergencia e de pequenas cartas-convite enviadas a algurnas empresas.
No segundo ano, foi feita licitacao, vencida pela ernpresa Andrade Gutierrez,
no valor de R$60.000.000,00, aproximadamente. Essa ernpresa corneçou a
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trabaihar na coleta de lixo, mas paralisou as seus servicos em razão do
não-pagamento, pela Prefeitura Municipal, ou seja, pelos Prefeitos Paulo
Matos e Newton Cardoso, do que era devido: R$28.000.000,00. E a serviço
de coleta de lixo deixou de ser executado. ApOs esse fato, foram usados Os
artificios de decretos de ernergencia, da seguinte forma: de junho de 1999 a
janeiro de 2000, foi feito urn decreto de emergéncia, por 180 dias, no valor de
R$7.000.000,00; de janeiro deste ano a junho, decreto de emergencia, por
180 dias, no valor de R$7.000,00; de junho deste ano ate a dia 8 de
dezembro, nova decreto de emergencia, no valor de R$9.400.000,00. Todos
esses decretos foram executados pela empresa Gramados. Em dezernbro,
Contagem não terã a coleta de lixo, ja que a trabalho termina no dia 8 desse
mês. No dia 18, haverá a abertura de licitaçao. Coma ha prazos para esse
processo, no rnés de dezernbro não haverã coleta de lixo.

0 mais grave é que a Prefeitura teve prazo suficiente, teve urn grande
prazo, durante anos, para fazer esse processo de licitacao. No entanto, no
dia 18 de dezembro, quer abrir, no valor de R$92.000.000,00, urna licitação
para a coleta de lixo em Contagem, parcinco años, corn vigência nos quatro
anos do Governo Ademir Lucas e em mais urn ano da prôxima administraçao.
Isso foi feito agora, no apagar das luzes do Governo Paulo Matas. E urn
desrespeito a opiniãa pUblica e a populaçao de Contagern. Isso deveria ter
sido feito no inicio, ao longo desse processo. A Lel n° 8.666 não permite a
prarrogação dos decretos de emergência. No entanto, forarn prorrogados
enquanto foi conveniente a administraçao municipal de Contagern, ao
Prefeito Paulo Matos, que, nos ültimos dias da sua administraçao, quer abrir
essa licitaçao.

Tenho em mãos o Edital de Licitaçao n° 102/2000 - Concorrência Püblica n°
8/2000 - Higienizaçao e Saneamento Ambiental no que lange ao Municlpio
de Contagem. E rnais urn gesto de desrespeito do Prefeito Paulo Matos para
corn a papulaçao. Isso e indecente, imoral e não contempla pontos
importantes do prograrna do futuro Prefeito Ademir Lucas, eleito de forma
consagradora pelo voto popular. Por exemplo, a coleta seletiva, procedimento
rnoderno, adotado por todas as adrninistraçOes pUblicas do nosso Pals, nãa
está prevista nesse edital de licitaçao. A recuperação do aterro sanitãrio de
Contagem, que tern seus dias contados, támbérn não estã contemplada.
Portanto, essa licitação desrespeita a direito do futuro Prefeito Ademir Lucas
de estabelecer urna linha de atuaçao coerente e clara na defesa das
questos arnbientais hàuele municlpio. 	 -

E urna imoralidade. lsso precisa sér denunciado a apinião pUblica não so
de Cóntágèi-n, mas também de todaMinas Geràis. 0 Prefeito Paulo Matos
não tern a direito de cometer rnaisésse desrespeito para corn a populaçao. E
uiFideceñcja abrir, no dia 18 d&dezembo, urna licitação ho valOr de
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R$92.000.000,00, cujo prazo de validade é de cinca anos, atingindo toda
a administracão de Adernir Lucas e a primeiro ano da administracão seguinte.
Nãa aceitarnos issa. Tenho a certeza de que a povo de Contagem saberá
reagir contra mais essa indecência de uma dupla que tanta mal fez aquele
municlpio, que são a ex-Prefeita Newton Cardoso, hoje Vice-Governador, e a
Prefeito Paulo Matos.

0 Deputada Alencar da Silveira JUnior (em aparte) - Nobre Deputado
Arnilcar Martins, coma cheguei ha pouco neste Plenário, parabenizo não a
tear do seu discurso, mas a forma coma V. Exa. se coloca, ou seja, coma
defensor, coma urn Deputado que, a partir de hoje, representarã, pelo PSDB,
a populacão de Contagem, ja que participou da campanha do companheiro
Ademir Lucas. Assim, quem ganhara e a população daquele municIpia, que,
além de V. Exa, contará também cam as Deputadas Durval Angela,
Agostinha Silveira e autros companheiros desta Casa. Partanto, parabenizo-
o, coma jã disse, não pela tear do discurso, que naa pude acompanhar,
porque cheguei agara, mas pela forma coma se posicianau.

A papulaçãa de Contagern ganha nova vaz, nova politico, urn politico sério.
Parabenizo V. Exa. e apraveito tambérn para parabenizar a companheiro
Ademir Lucas e a populaçãa de Contagem, que a escalheu. Tivemos a Paulo
Matos, que foi colega nosso, Vereador tambérn, não passa falar, mas quero
esquecer a questão da pasiçãa palitica, da pasição idealOgica. Quera lernbrar
que Paula Matos também, desde quanda era Vereadar, lutou muita par
Contagem, assim corno Newton e Adernir. Temos agora de ajudar Adernir a
fazer urn born governo, coma podemas ajudar Paulo Matos também. Entãa,
Contagem ganha nova voz, a voz de Arnilcar Martins. Obrigado.

0 Deputado Arnilcar Martins - Muito obrigada. Agradeca a intervenção do
Deputado Alencar da Silveira JUnior e quero reafirrnar que jã nãa e hora de
fazer licitação para coleta de lixo em Contagem, cam prazo de cinca anas.
Isso e uma imoralidade, uma indecência. Concedo aparte ao Deputada
Alberta Bejani.

0 Deputado Alberta Bejani (em aparte) - Peço apenas urn segundo, para
dar naticja aas nossos amigos de Minas Gerais: a Governadar Itamar Franca
acaba de mudar de idéia. Ja naa vai vender a CEMIG. E urn Governa de
Minas que dorme flamengo e acorda Botafago. Muito obrigada.

0 Deputado Amilcar Martins* - Esse é urn tema que ainda you desdobrar
no meu pronunciamenta nesta tarde, mas vamos passar agora ao tema
trapalhadas do Sr Governadar Itamar Franca", as quais são bastante

frequentes. E preciso vir a esta tribuna discutir essa queStaO, tantas são as
trapaihadas deste Governadar. A primeira trapalhada que precisa ser
denunciada e que a Governador arneaça, neste momenta, usar recursos do
Projeto SOMMA para pagar parte do 13° saléria dos funcionérias pUblicos.



- 	 ------------- ----=--------- 	 ------- 	 -

0

854
Esse Fundo de 90 milhöes está no BDMG e tanto serviço prestou a
populaçao e aos municIpios do nosso Estado. F urn usc indevido, e uma
indecência, e uma imoralidade essa proposta. Segundo a direçao do Banco -
são palavras do hoje Vice-Presidente e do Senador Murilo Badaró - ha
necessidade de que esses 90 milhöes sejam usados para fortalecer, para
capitalizar os recursos do Banco. 0 pave e os seus representantes, Os seus
Deputados, não podem aceitar a ameaça de se usareni as recursos do
SOMMA para pagamento parcial do 13° salário dos funcionários. E
fundamental que o 13° salário seja pago, e page em dia, mas que sejam
viabilizados as recursos de forma correta, e não corn a apropriação indevida
desse Fundo.

Ainda no item "trapalhadas do Sr. Governador", quero, brevemente, falar
sobre a arremedo de reforma administrativa que enviou para a Assembleia.
Não ha tempo para analisar esse assunto nesta tarde, mas quero antecipar o
meu protesto veemente contra a ameaça de fechamenta da Fundaçao Caio
Martins, que tantos serviços tern prestado, desde 1948, a juventude e as
crianças carentes de nosso Estado. São 45 mu jovens mineiros pobres que ja
foram atendidos par essa Fundaçao, numa iniciativa Iouvável. Apraveito para
prestar hamenagem ao Cel. Manoel de Almeida, idealizador e criador da
Fundaçao Cab Martins, que hoje estä sob essa ameaca de ter as suas
portas fechadas. Não vamos admitir que se cometa esse atentado contra as
interesses da juventude pabre.

Ha também a ameaça de a Fundação João Pinheiro perder a sua
autonomia. Urn órgao que gera dados estatisticos fundamentais para a
compreensão da situaçao da economia mineira perder a sua autonomia no
lugar em que está, na Secretaria de Planejamento, para ficar sob as asas do
Governador, e uma tentativa de intervir na praduçao de dados, de cassar a
autonornia da Fundação. Voltarei a esta tribuna para falar sabre esse assunto
corn rnaior tranquilidade, mas nãa vamos admitir que isso ocorra, assirn coma
vários autros atentados graves que estäo ocorrendo nesse arrernedo de
reforma administrativa, coma, per exemplo, o fim da autonomia da Ouvidaria
de Pal [cia.

Falarei agora sobre a questão da CEMIG.
Alguns esclarecimentos parecern-me fundarnentais. Qual foi a motivaçao

do Governador Itamar Franca, ao anunciar a possibilidade de privatizaçao da
CEMIG? Ele usou isso corno ameaça aos funcionãrios em greve, o que é
extremamente grave. A CEMIG não pode ser instrumenta - ela nãa é
empresa particular do Governador - de ameaça aos funcionários em greve, a
qual está sendo chamada per ele de "braço sindical", de uma farma
desrespeitosa. A CEMIG e importante demais para a Governador ameaçar
privatiza-la, se seus funcionárias nãa acabarem a greve.
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Par outro lado, a ameaca de encerramento par causa - razão alegada -

da greve dos funcionários, na verdade, e uma cortina de fumaca, porque a
interlção real e verdadeira do Governador é vender a CEMIG, privatizá-la
para fazer caixa, porque o Governador conseguiu, em menos de dois anos,
quebrar a Estado de Minas Gerais. 0 Governador Itamar Franca quebrou o
Tesaura de Minas Gerais, apesar de ter recebido, sem nenhum esfarço, urn
refarço de R$120.000.000,00 par mês, corn a aumento nas tarifas de energia
elétrica, de cambustivel e de telecomunicaçoes, reforça esse repassado ao
Estado via ICMS. 0 Governador recebeu urn refarço de R$120.000.000,00
par mês, a que dá rnais de R$1.500.000.000,00 por ano. No entanto,
anuncia, haje, urn deficit no Estada de R$1 .500.000.000,00 par ano.

A verdadeira intencão do Governador, apesar da necessidade de
adequacão da CEMIG quanto a sua divisão administrativa, seu
desdobrarnento em trés ou seis empresas, é privatizar a parte referente a
distribuição da CEMIG. Ele manteve isso na coletiva de ontem. A sua
verdadeira intençaa é fazer caixa para tentar cobrir a furo que ele,
irresponsavelmente, criou no Estado de Minas Gerais.

0 Deputado Amilcar Martins* - Gostaria de pedir licença ao Deputado
Presidente para terminar a minha fala, comentando rapidamente algumas
inverdades sobre essa questão da CEMIG.

Em primeiro lugar, não foi uma negociação espüria do Governo Eduardo
Azeredo cam a ANEEL que abrigau ao desmembramento da CEMIG em
empresas de geracão, transmissão e distribuição de energia. Foi a politica
energetica do Brasil que fez isso cam tadas as empresas de energia elétrica
do Pais. E uma mentira do Governo atual dizer que foi uma negociacão
espUria e indevida do Governa Eduardo Azeredo.

Em segundo lugar, a divida do Governo cam a CEMIG, que não está senda
honrada pelo Governadar Itarnar Franco, foi contraida em urn memento que
favoreceu extremamente tanto a Governo de Minas quanta a CEMIG: essa
divida refere-se a negociacão da compensação de créditos a receber - CRC.
São papeis que so podiam ser negociados pelo Governo de Minas.

Muito bern. 0 Governo de Minas recebeu esse dinheiro e abateu no valor
da sua divida, e a CEMIG viabilizou isso para reforçar a seu caixa. 0
Governo Eduardo Azeredo pagou religiosamente, rigorosamente tadas as
prestaçOes. Ao cantrária, a Governador Itamar Franca parou de paga-las e,
agara, esta propondo uma renegociacão, que e extremamente prejudicial,
porque aumenta a prazo da divida e a taxa de juros, tudo aquilo contra que
tern falado ao longo do tempo.

lnfelizmente, Sr. Presidente, não tenho mais tempo para terminar a minha
fala, rnas voltarei a esta tribuna em outra opartunidade, porque ha muito a
que falar sobre essa questão da CEMIG. Agradeco a V. Exa. a sua boa-
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vontade, a sua paciência.

* - Sern revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. -e Srs. Deputados,

imprensa, amigos das galerias, antes de adentrar no assunto a ser explanado
nesta tarde, nesta Casa de leis, devo dizer ao ilustre Deputado Amilcar
Martins, corn todo o respeito que tenho par sua pessoa, que discordo
totalmente de suas manifestaçaes, quando se refere a passiveis trapalhadas
do Governador Itamar Franco. Irernos ocupar esta tribuna, a tempo e a hora,
para demonstrar que não existiu, que nao está havendo, absolutamente, par
parte do Governador Itamar Franco, nenhum ato de improbidade - refiro-me a
sua alegaçao de que ele estaria quebrando a Estado de Minas Gerais. Fica
aqui nosso protesto. Irernos demonstrar, corn documentos, a situacao em que
nosso Governador recebeu o Governo de seu antecessor.

Antes de me manifestar sabre outros assuntos, quero registrar, como já
fizemos nesta Casa, uma hornenagem pOstuma ao nosso saudoso jornalista
Wilson Frade, cuja auséncia provocou urn profundo sentirnento de pesar em
toda a sociedade mineira. Sem dUvida que sua partida representou uma
irreparável perda para a jornalismo mineiro, que era todos as dias
enriquecido corn as infarmaçOes e as posicionamentos emanados de sua
respeitada coluna social. Neste momento, manifestarnos nossa solidariedade
aos seus familiares.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o escritor portugues José Saramago, em
seu "Livro dàsConselhos", contido no 'Ensaio sabre a Cegueira", escreveu a
seguinte: "Se podes olhar, ye. Se podes ver, repara". Cito esse pensamento
para promover, neste Plenãrio, o registro de urn assunto que tern merecido,
ultimarnente, amplo debate, qual seja a situaçao de diversos grupos sociais
excluldos e a necessidade de desenvolver politicas eficientes para sua
efetiva inciusão em nossa sociedade.

Vários são as segmentos sociais que lutam pelos seus direitos de inclusão
na sociedade. Entre eles, podemos mencionar Os negros, lembrando a Ultimo
dia 20, dedicado a celebraçao da consciência negra, e as muiheres, cujas
recentes conquistas, apesar de não representarem a plenitude, sinalizam urn
considerãvel avanço na carninhada pela inclusão em nossa sociedade.

Entretanto; quero referir-me especificarnente a urn outro grupo de excluldos
- as pessoas corn deficiência, que não tern tido pleno acesso àqueles direitos
que a nossa Carta Magna assegura a todos: saUde,--educaçao, trabalho,
locomoçao, trânsporte, esporte, cultura e lazer.

Na verdade a Cãnstituiçao Federal dispensou tratamento diferenciado as
péssoas com deficiëncia, valendo-sé da percepçâo de que a deficiência gera
dificuldade ou impbssibilidadede execüção de atividades comuns as outras
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pessoas e, sobretudo, provoca sérios empecilhos na conquista e posterior
manutencão do emprego.

Contudo, é irnprescindivel a criação de rnecanismos eficientes que façam
essa previsão legal tornar-se realidade, tenda coma principio que a
deficiência não canfigura limite a inserção social. Não ha coma negar que
muito jã foi feito, mas não e o suficiente, vista que as desafias ainda não
foram completamente superados e as conquistas necessérias ao
atendimento do comando constitucional ainda dernandam rnuitos esforços da
sociedade brasileira.

Na condição de parlamentar, representante do povo mineiro, tenho
dedicado minha atuaçãa legislativa a busca de soluçoes que tornern a vida
de nassa populacão mais digna e mais justa. Foi assirn que nasceu a Prajeta
de Lei n° 797/2000, que institui atendimento especial ao deficiente visual em
seu relacionarnento corn as instituiçOes bancárias. Cam a propasicaa, as
agências e as pastas bancarios estabelecidos no Estado ficam obrigadas a
emitirem documentos em braile e a instalar equipamentas de informática
adequados ao atendimento dos portadores de deficiência visual, o que ira
coibir a exigencia que se faz a esses cidadãos de utilizarem as serviços
bancérios par meio de urn procurador.

Apresentei o Projeto de Lei n° 797/2000 em fevereiro Ultirno, sendo ele
apreciado pelas comissöes temáticas da Assembléia Legislativa, que
ernitiram pareceres recomendando sua aprovacão; posteriormente, em
Plenãrio, ele foi ratificado em dois turnos de votaçãa, dependendo, assim, da
sanção do nosso Gavernador.

Remetido, assim, a acurada apreciacãa do Sr. Governador, S. Exa.
reservau para a ültima segunda-feira, no âmbito do II Serninário Estadual
sabre os Direitos das Pessoas corn Deficiencia, reahzado pelo Ministério
Püblico de Minas Gerais e pelo Ministério PUblico do Trabalho, a ocasião de
promover a sanção da proposição, que, convertida na Lei n° 13.738, ira
contribuir para fortalecer o propOsito de construir urna sociedade inclusiva.
- Quero agradecer profundamente S. Exa. a Governador Itamar Franco,

naquele ato tao bern representado pelo Secretaria da Cultura, jarnalista
Angelo Oswaldo, e pelo Secretario Adjunto da Saüde, Luiz Marcia Araüja
Ramos. Esse gesto de grandeza do nasso Governadar e mais uma firme
demonstração de seu campromisso de promover as rnudanças e
transformaçaes necessarias a forrnataçao de uma sociedade em que nãa
exista mais espaço para a discriminacão e preconceitos.
- Parabéns a todos Os portadores de deficiência e aqueles que se encontram
engajados nesta luta. Corn certeza, a vitória pertence a sociedade, e eis que,
corn a resuttada ja conseguido, teremos mais forca e seremos rnais fortes,
buscando sempre a participaçãa de todos as cidadãos.

j
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Desejo deixar registrados os agradecimentos a todos desta Casa que,

por ocasião da apresentacäo desse projeto, também o formataram para que
S. Exa. o Governador o sancionasse.

Minas Gerais estará a frente corn esse projeto, 0 primeiro do Brash, dando
aos deficientes visuais as condiçoes necessãrias para terem, junto as
agendas bancárias de todo o Estado de Minas Gerais, urn mecanismo que
dispense o procurador e poderem saber de suas transaçoes bancárias.

Através dessa lei sancionada pelo Governador Itarnar Franco, Minas terá
regularnentado, dentro de 60 dias, esse sonho de todos os deficientes
visuais. A lei será tema de urn congresso de deficientes fisicos a ser
realizado em Curitiba, principalrnente em busca do rnecanismo para os
deficientes visuais.

Já recebemos de Curitiba urn sinai de congratulacoes, parabenizando a
Assembiéia Legisiativa e o Governo de Minas pela sanção desse projeto
pioneiro, de nossa autoria, o qual dá condicoes legais para que o deficiente
tenha acesso a todas as agências bancârias, independentemente do que
estabelece a ConstituicâO Federal, através de seu procurador e através do
Codigo Civil, do procurador constituIdo.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Dalmo, coma sempre,
V. Exa. se apresenta corn bri)hantismo, engrandecendo o trabaiho da
Assembléia Legislativa. Aproveito para parabenizá-io, mais urna vez, pelo
pronunciamento sãbio, em que relata, corn propriedade e de forma imparcial,
a sensibilidade politica do Governador Itamar Franco, altarnente preocupado
corn Os deficientes visuais do Estado.

Aproveito a oportunidade para contestar as declaracoes do Deputado
Arnilcar Martins. Todos sabernos, é notôrio por todo o Estado - näo quero
tecer comentários em relação a pessoa do ex-Governador Eduardo Azeredo,
mas corn relação as açOes por ele desenvolvidas na administraçäo anterior -
que a Governo passado deixou para este Governo inUmeras dividas, dividas
flutuantes, fundadas, comprornissos não cumpridos com o funcionalismo,
uma desorganizaçãO adrninistrativa rnuito grande, falta de preocupação corn
a educaçao e, sern sornbra de dUvida, enormes dificuidades. Nem se
quisesse o atual Governador teria condiçoes de quebrar o Estado, pois Ia se
encontra ha uns 20 rneses, e as dividas existentes decorrem de longos anos,
de Governos passados. 0 Deputado Arnilcar Martins participou corn muita
forca e efetividade do Governo anterior e sabe dos desmandos, da
desorganizacão, das dividas deixadas para a atual Governo. Estarnos
vivenciando a esforço, a dedhcaçäo, a colaboraçao e todo a exerciclo do
Governador Itamar Franco, juntamente corn as fundaçoes, corn Os
Secretários, corn a Assernbléia Legislativa, no intuito de aperfeiçoar a
maquinaadministrativa do Estado.

859
Quero parabenizar também o Governador Itamar Franco, que tern se

pautado pela austeridade, pela correçao e por urn esforço constante para
solucionar Os problemas, que são muitas em Minas Gerais. Parabéns,
Deputado Dalmo, pelo brilhante discurso e pela iniciativa.

0 Deputado Dairno Ribeiro Shiva - Agradeço a participacão do Deputado
Dinis Pinheiro.

Desejo registrar, coma membro curador do IEPHA, o lançamento realizado
no Palácio das Artes do fume "Aleijadinha, Paixão, GlOria, Suplicio". Faco isso
como forrna de render justa homenagem a urn artista que se mostrau
detentor de talento irnpar para esculpir imagens sacras em madeira e pedra-
sabão, legando-nos obra inigualável, que se perpetua corno patrirnônio
histOrico de nossa gente. Trata-se de Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho.
Nele encontramos urn profundo exernplo de deterrninacãa e coragem.
Mesmo afligida por terrivel enferrnidade, que he causou graves deforrnaçöes
fisicas, não se deixou abater. Corno resuitado, temos urn canjunto artistico e
arquitetonica que, ainda hoje, enseja anâlise, refiexOes e, sobretudo, muita
admiração do povo de Minas e de todos as brasileiros. Quero cumprimentar 0
Diretor de Praducão, Geraldo Santos Perehra, e todo a elenco que participa
desse fume, invocando a exemplo de Aleijadinho coma instrurnento de
rnativação para todos aqueles que, ainda hoje, em razãa de alguma
deficiência, enfrentam restriçöes e discriminaçoes.

Acredito no breve alvorecer de urn novo tempo, em que a nossa sociedade
já crie obstãculos aos portadores de deficiência, respeitanda seus direitos e
compreendendo as suas peculiaridades. Essa e a nossa esperança, pela
qual sernpre estarernos lutando em beneficio de todos.

Finalmente, quero curnprimentar, nesta data, os rnüsicos, pela passagem
do seu-dia. São eles que apresentam uma das mais belas mariifestaçöes da
criativhdade humana, a müshca, inspirada par Deus para enlevo da alma e
reconhecida como linguagem universal.

Recebarn todos os sinceros cumprimentos deste parlamentar. Tenha a
certeza, de que fcarão registrados nos anais desta Casa a nossa admiracão
e o nosso respeito.

Para concluir, Sr. Presidente, reporto-me a nossa fala inicial protestando
contra as argumentacOes do Deputado Arnilcar Martins. Iremos demonstrar
que as trapauhadas não são do Gavernadar Itarnar Franca, absolutamente.
São decorrentes de vârias sucessOes. Tern a Governador, por meio da sua
dignidade, do seu exemplo de grande estadista, conduzido bern Os destinas
de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Phrnenta.
0 Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

-	 - 	 - 	 - 	 -
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senhores, povo de Minas Gerais, tenho dois assuntos a tratar nesta tarde.

Gostaria, antes disso, de manifestar a minha alegria por ter participado de
uma reunião histôrica para o curso superior do nosso Estado, a qual
comparecerarn representantes da UEMG. E vejo também neste Plenário uma
representacäo dos alunos dessa Universidade. Estamos votando hoje uma
proposta de emenda a Constituiçäo que foi apresentada pelo Deputado Paulo
Piau, corn o apoio de mais de 30 Deputados, que estabelece o custeio para 0
curso superior do Estado, o custeio da UEMG e o custeio da Universidade de
Montes Claros, a UNIMONTES. Ambas são universidades deste Estado,
independentes, mas que trabalham a duras penas, por falta de condiçOes
financeiras para ampliar e prestar urn grande servico ao nosso povo, a
juventude do Estado. A UNIMONTES, diferentemente da UEMG, ja e uma
universidade consolidada. São mais de 40 anos de atividade na cidade de
Montes Claros. São mais de 24 cursos superiores, são mais de 8 mil alunos,
possui urn belo "campus" universitário e possui, acima de tudo, urn patrimônio
inestimável de serviços prestados a Montes Claros e a todo o Norte de
Minas. A UNIMONTES sobrevive corn recursos do Estado, mas recursos que
são absolutarnente insuficientes para a sua expansão, para a pesquisa, para
o crescimento dessa Universidade, que precisa, mais do que nunca, estar
presente em todas as grandes cidades do Norte de Minas, principalmente as
cidades do vale do Jequitinhonha.

Para se ter urna idéla, o orçamento do Estado para 2001 da UNIMONTES,
epraticamente o mesmo orcamento de 2000. Se prevalecer a proposta de
alteracão da rossa Constituição, a partir de 2001 praticamente vamos triplicar
o orçamento da UNIMONTES e da UEMG. A UEMG e uma universidade que
não se consolidou. [Ia possui 10 "campi" universitários em 10 cidades
diferentes. Ha 12 anos, desde 1988, alguns Deputados, principalmente os
que foram alunos nessa instituicão, lutam desesperadamente para que a
UEMG possa se tornar, de fato, uma universidade.

Enxergo hoje ha votação dessa proposta de emenda a Constituição talvez
a ünica ação efetiva, desde a sua criação em 1988, para que a UEMG possa
consolidar-se como uma grande universidade do Estado.

0 Estado de São Paulo, no orçamento deste ano, destinou mais de
R$600.000.000,00 para suas trés universidades estaduais. 0 Estado do Rio
de Janeiro destinou para o ano 2000 mais de R$400.000.000,00 para suas
universidades. 0 Estado de Minas Gerais, em razão de dificuldades
financeiras, não pôde dar a contribuição que o Gov.ernador ltamar Franco
gostaria de dar e de que precisarnos. Hoje, estamos vendo esta oportunidade
na mao dos Deputados.

Tenho a certeza "absoluta de que, apôs a votação dessa proposta de
emenda a Constituiçao e btrabalho exaustivo desta Casa Legislativa, corn a
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presenca marcante e importante das duas universidades, poderemos dar
urn rurno a nossas universidades. Tenho a certeza de que S. Exa. o
Governador do Estado vai acatar e respeitar a decisão do Poder Legislativo.
Esperamos que realmente reconheca a importância dessas duas
universidades. S. Exa. sabe que é necessário investir em nosso curso
superior.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vendo os alunos da UEMG que aqui se
encontram, sinto que é urn momento histOrico para o Poder Legislativo. Vejo
o reconhecimentode urn esforço dos alunos das duas universidades e a
oportunidade que temos de realmente investir no nosso curso superior,
dando urn rumo e estabelecendo o custeio financeiro das nossas
universidades.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, you
ser rapido, mas nao poderia me acovardar e me aquietar, deixando de fazer
coro corn V. Exa. e de me solidarizar corn suas palavras. Essa alegria que V.
Exa. menciona, pelo trabaiho e brithantismo corn que a UNIMONTES tern
prestado Os seus serviços, não é alegria somente do senhor, somente de
Montes Claros ou do Norte de Minas. E uma alegria que se encontra tambérn
no coração do povo ibiritense. Ha aproximadamente dois anos, a
UNIMONTES Ia chegou e, em parceria corn a Fundaçao Helena Antipoff, está
realizando un-i trabaiho maravilhoso, inestimável e altamente valioso para
lbirité e toda a regiao. Está irnplantando cursos universitãrios de grande
sucesso e de grande valia.

Quero parabenizá-Io pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, solicitar a
Assembléla Legislativa apoio e colaboração para aprovação dessa proposta
de emenda a Constituiçao. Assim, cada vez mais a UNIMONTES podera
prestar serviços brilhantes a Minas Gerais.

o Deputado Carlos Pimenta - Tenho certeza de que esse sentimento que
toma conta de V.- Exa., Deputado Dinis Pinheiro, vai tomar conta dos
Deputados para que hajaos votos necessarios em Plenário. Embora não
haja urna presença marcante e maciça dos alunos da UNIMONTES, tenho
certeza absoluta de que Os Deputados estão irnbuidos desse espirito, dessa
proposta de darrnos a nossa contribuiçao ao ensino superior do nosso Estado
- a UEMG, na sua efetiva implantação, e a UNIMONTES, para que possa
expandirse mais e se tornar uma grande universidade, curnprindo, assim,
seu papel.
•Sr. Presidente, qüeria tambérn fazer urn pronunciamento urn POUCO

diferente. Estamos aqui muitas vezes defendendo as nossas diversas
regloes. Vejo aqui defensores do Sul de Minas, como o Deputado AIlton

ilela, e da grande Belo Horizonte, como o Deputado Genaro, enfim, pessoas
que lutam muito para que nossas regioes possam crescer. Mas gostaria de
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pedir vêhia, principalmente aos nossos 853 municIpios, para fazer uma
defesa sisternática de urn grande municipio. Tive o prazer de receber, no
meu gabinete, uma delegaçao da região: o atual Prefeito, reeleito, o Vice-
Prefeito, Vereadores, representantes de toda a comunidade da centenãria
cidade de Januária. Uma cidade de 85 mit habitantes, a major municIpio de
Minas Gerais, corn quase 9.000km 2, situado as margens do rio São
Francisco. E a Prefeito levanta uma bandeira, pedindo as autoridades uma
forma de socorrer o MunicIpio de Januária.

E uma cidade problemática, tern a major maiha rodoviária municipal do
Estado. Ha dois anos, optou pelo Programa Educacional de Nucleaçao, e a
Prefeitura adquiriu oito Onibus usados, que hoje transportam mais de 40 mit
alunos das redes municipal e estadual. Dos alunos transportados, 65%
pertencem a rede estadual. Existe urn projeto fantástico de utilizaçao do
turismo no municipio, as margens do São Francisco, que nunca saiu do
papel. Tern urn Indice de Desenvolvimento Humano abaixo de quatro, no
nivel dos municipios nordestinos, e, no entanto, nada recebe do Governo
Federal para o combate a pobreza. 0 drama do Prefeito de Januâria, do
Vice-Prefeito e da cidade como urn todo é o drama de grande parte dos
municipios mineiros, principalmente Os situados no Jequitinhonha e no Norte
de Minas.

Fizemos uma verdadeira peregrinação por alguns gabinetes de Secretãrios
de Estado que se mostraram sensiveis aos problemas dos municIpios,
apesar das dificuldades em atender suas reivindicaçoes. Conseguimos dar o
nosso recado, e•esperamos que esse caminhar do Prefeito, por nOs
acompanhado, possa mostrar a obrigaçao do Estado de socorrer os
municipios mais distantes, mais pobres. Não consigo conceber urn Estado
rico, que ostenta a titulo de 2° Estado da Nação, o que foi publicado no
"Estado de Minas", lutando corn problemas seriissimos de base. Disse aos
componentes do Governo Itamar Franco que e necessãrio que a Estado
tenha uma politica direcionada para as regiöes menos favorecidas.

Tenho muito a agradecer ao Deputado Dairno : Ribeiro Silva, pois, embora
seja do Sul de Minas, tern acompanhado os Deputados do Norte de Minas,
sendo téstemunha do descompasso e da diferença existentes entre essas
regiöes. Esperamos que o Governo pratique a eqUidade. Os Deputados
representâñtes do Norte de Minas, muitas vezes, ocupam esta tribuna para
falar do Projeto Jalba, de Irape e do socorro a esses Prefeitos, e as
autoridades que desconhecem a região podem achar que somos repetitivos
em nossos disáursos, rnas nao podernos nos calar. E préferivel ser rotulado
corno répetitivo é como alguém que sempre bate na mesma tecla a assistir
ao que éstã ocorrendo nessas regiöes. E preferivel bater a porta do Governo

eo estàmos fazendbcom leatdäde,.respeito e dignidade, embora sejamos
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Deputados de oposicão - a aceitar a que vem ocorrendo. Par exemplo, em
Januãria, cidade corn 85 mu habitantes, 9.000km2 - 40 vezes major que
alguns dos niunicipios mineiros - e rnilhares de quilOmetros de maiha
rodoviária municipal, ha ônibus caindo aos pedaços e falta de saUde e
educaçào. Não posso me calar diante disso.

Termino meu discurso, cumprirnentando a Sr. Prefeito de Januária, a Vice-
Prefeito e as Vereadores e lembrando que é necessãrio que cada Prefeito
aqui compareca, no dia 11 do prOximo mês, pois estaremos recebendo a
representante do Governo Federal que ira gerenciar o Prograrna de Combate
a Pobreza. Queremos discutir corn o Governo Federal, mostrando-Ihe-que
não pode discriminar Minas Gerais, deixando-a para uma segunda etapa,
para se render aos "murros na mesa" do Senador AntOnio Carlos Magalhaes.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutar Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

funcionários desta Casa, pessoal das galerias, a violéncia continua. Quando
todos nOs lutamos benignamente em prol e em defesa da paz, a violéncia vai
fazendo mais vitimas. Anteontern foi a vez de Felipe Machado Cury, urn
homem de conduta ilibada, exemplar esposo e pai de familia, membro
atuante e insubstituivel na mistica de servir do Lions Clube Internacional
coma leão impar do distrito LC4. Empresario dedicado e trabalhador, estava
sempre disposto e presente nos trabalhos leonisticos, todas as vezes que era
solicitado. Inteligente, conduta modelar e altiva, era prestigiado e admirado
par todos as seus parentes, amigos, funcionários e companheiros de Lions,
graças aa seu companheirismo leal, participaçao ativa e constante e amizade
concreta.

Parte Felipe Machado Cury desta vida terrena, cam a certeza do dever
cumprido, embora, de uma maneira agressiva e violenta. Mas ficamos felizes
par dais motivos: primeiro, por nos ter deixado urn legado invejãvel de boas
obras e betas exemplos e, em segundo lugar, por sabermas que 0 seu
espirita ilurniriado e generoso esta na Gloria na presenca eterna de Deus,
reservada aos justos e aos bandosos de coração.

Que a seu martirio, issa rnesmo, martirio pela paz, sirva de ânirno para que
toda a sociedade encontre o caminho e a solução para esta ameaça a todos:
a vialência!

Manifestamos nosso confar-to a D. Marlene Alves Cury e a todos as seus
familiares, na certeza de que Felipe combateu a born combate, guardau a fé
e morreu pela paz, acreditando que a bern tera e tern de vencer a mal.

Descanse em paz, Fetipe Machado Cury!
A Santa Casa de Bela Horizonte esta passando par urn dos momentos

mais criticas de sua histOria, acumulando dividas e dificuldades. Sendo urn
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grande hospital, corn 4 mu funcionários, que atende a mais expressiva
parcela do SUS, ou seja, cerca de 80%, os seus problemas são também de
grande porte. A instituição tern de arcar corn urn prejuizo de
R$100.000.000,00, além das dividas trabaihistas que giram em tomb de
R$5.000.000,00. Os salãrios dos medicos e dos demais funcionãrios vêm
sendo pagos corn atraso, motivando urn movimento que quase cu!minou corn
a paralisaçao das suas atividades. Para fazer face as despesas urgentes,
especialmente as corn material e corn nlanutençao, a Santa Casa vem
recorrendo a vários empréstimos. Por isso, no ano passado, o hospital
acurnulou rnais R$24.000.000,00 em juros, aurnentando expressivamente o
seu endividamento. A tudo isso acresce-se a grande defasagern da tabela de
remuneraçao do SUS, como também o fato de a Santa Casa de Belo
Horizonte absorver a demanda de outras cidades, que correspondem a 45%
do seu atendimento. Desses, muitos são casos graves, exigindo-se a
permanéncia ern CTI, as vezes, por prazos superiores a 60 dias. Corno o
SUS nao cobre essas despesas, os custos do hospital, corn isso, aumentam
muito. Em visita ao provedor da instituição, o meu amigo Saulo Coelho, pude
tomar conhecirnento da dificil situacao financeira que o hospital atravessa,
podendo comprometer seriamente o seu atendimento. lsso acarretaria a falta
de material e de medicarnentos, prejudicando-se a manutençao dos
equiparnentos e dificultando-se a contratação de pessoal. A Santa Casa faz
parte da histôria desta cidade e presta serviços relevantes a todo o Estado,
especialmente a população carente. Não podemos ye-la agonizar sem que
algo seja feito para a sua recuperaçao. Nas circunstãncias atuais, a
instituiçao é urn paciente grave que necessita de socorro urgente. Venho a
esta tribuna para relatar esses fatos, manifestando a rninha preocupação
como medico e como representante do povo de nosso Estado. Conclarno os
rneus pares para uma ação efetiva em favor dessa Santa causa, como dizia o
rneu amigo Dr. Lücio Benquerer.

Apresentei urn requerirnento a Cornissão de SaUde, no dia 13 deste més,
para que seja realizada uma audiência pUblica, contando corn a presença dos
representantes da Santa Casa, que poderão fornecer maiores
esclarecimentos a respeito da crise que vem enfrentando. São necessárias
outras medidas, talvez ate a mobilização das autoridades e das lideranças da
comunidade, para que possamos tornar as providéncias rnaiS irnediatas. Ao
fazéresse apelo, coloco-me a disposiçao para as sugestães dos nobres
Deputados e para nos orgânizarrnos em torno da campanha em favor desse
baluarte da atençao a saUde de todos, em especial dos mais carentes de
Minas Gerais.

Deputado Dalrno Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado Parabenizo V
Exa. ela brilhante manifestaçao. A V. Exa. assiste toda a razão quando

865
invoca uma reflexão dos parlamentares mineiros sobre a situação caOtica
por que passa a nossa Santa Casa.

Tenho acompanhado a trabalho realizado pelo Dr. Saulo Coelho, filho do
Levindo Ozanan Coelho, nosso saudoso Governador, que muito tern se
desdobrado para oferecer a todos Os pacientes e ao corpo clInico urna
atenção especial.

No entanto, Deputado Doutor Viana, somente isso não basta. Nada
adiantará audiência pUblica, de nada adiantarão as pleitos dos Deputados.
Estamos sensibilizados não sornente corn a Santa Casa de Bela Horizonte,
mas tarnbérn corn as demais Santas Casas do Estado, que vivem uma
situacão caôtica.

Ouvi quando V. Exa. apresentou urn requerimento de discussão sobre Os
problemas vividos pela Santa Casa de Belo Horizonte. Devemos discutir não
somente Os assuntos ligados a Santa Casa da Capital, mas também as de
todas as Santas Casas do Estado. Ternos de criar uma comissão para
discutir esses problemas corn o Ministério da SaUde, porque as verbas não
são repassadas, ficam sornente no papel. Conhecemos as dificuldades
enfrentadas por uma Santa Casa para conseguir urna CND, o seu
parcelàmento de débito previdenciãrio. Ternos de buscar Os mecanismos
necessários para diminuir essa parte burocrãtica da liberacao de recursos.

Portanto, concordo corn as suas consideraçoes. E muito oportuna essa
audiência pUblica. Varnos constituir essa comissão para discutir a que a
parlamento mineiro pode fazer. Parabéns, Deputado Doutor Viana! Conte
comigo. Tenho a certeza de que irernos dar urn testernunho de trabalho e,
principalmente, de amor ao prôxirno.

O Deputado Doutor Viana - A Santa Casa luta incessanternente contra a
burocrácia da Caixa EconOrnica Federal, no intuito de conseguir mais urn
ernpréstimo, a firn de saldar essa divida. lnfelizrnente, a burocracia irnpöe
muitas dificuldades. Todos as meses as docurnentos tern de ser refeitos,
retardando a socorro. Além do mais, as juras e a divida aurnentarãa.
Portanto, implorarnos a Caixa Econôrnica Federal que dê atenção a esse
assunto, uma vez que ha garantias de patrirnOnia para a ernpréstimo
solicitado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, püblico presente,

telespectadores da TV Assernbléia, estamos retornando a esta tribuna para
cumprir alga que nos foi delegado pela populacão de Belo Horizonte, ou seja,
a aposição ao Governo desta cidade, que foi eleito, ha quatro anas, para
resolver o problema da saüde na Capital. Estamos acompanhando a situacão
vivida pela nossa papulação, corn a total falta de assisténcia por parte da
Prefeitura
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par parte da Prefeitura, de que pastas de-saOde terão computadores.
Agora vamos ter camputadores nos pastas de saUde, onde as pessoas
esperam urn dia inteiro para ser atendidas. E terernas computadores,
imagina, para registrar as filas.

o Deputada Miguel Martini (em aparte) - Parabéns, Deputado João Leite.
Cam a sua liderança, cam a seu trabalha, corn o respalda de praticamente
metade da populaçaa, estaremos prestanda urn grande semviça a nossa
cidade.

Varnos mastrar para a saciedade a engodo deste Prefeito que está, ha aita
anos, acabando corn a cidade de Bela Horizonte. Durante tado esse tempo,
não teve oposicãa, mas, agora, vamos curnprir esse papel. Ficamos corn a
respansabilidade de mastrar a irrespansabilidade desse Prefeito e a rnal que
causa a sociedade. Muita abrigado.

o Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Para encerrar - ainda me restam 10 segundos -, gostaria de tmazer mais

uma denUncia e creio que a Assernbléia Legislativa tern a abrigaçao de
acompanhar a situaçaa: córregos a céu abedo são urn desaflo. As
papulaçoes que vivem nessas areas de risca, em Bela Horizonte, nâo tern
nenhuma seguranca para enfrentar este periado de chuvas. Espero que a
Assembléia Legislativa intervenha em favor da vida em Bela Horizonte. Muito
obrigado.

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

P Ease
Abertura de lnscriçoes

o Sr. Presidente - Esgotada a hara destinada a esta parte, a Presidência
passa a Parte da reuniãa, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo as cornunicacOes da Presidéncia e de Deputadas e a
apreciaçao de pareceres e de requerimentos. Estão abedas as inscriçôes
para a Grande Expediente da proxirna reuniãa.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidêncja, no usa da atribuiçaa que Ihe confere a inciso I do art. 83 do

Regirnenta Intemno e refarmando despacho anterior, tamna sern efeito a
nurneraçaa aposta a requerirnento da Comissão de Transporte, P01 nao
atender o dispasta na allnea c" do inciso VIII do art. 79, que trata da
cornpetencia privativa da Mesa da Assembléia, e vai submeté-lo a votaçãa.

Mesa da Assernbléia, 22 de novembra de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, no usa da atribuiçaa que Ihe confere a inciso I do ad. 83 do

Regimento Intemno, tomna sern efeito a parecer para 10 tumno da Camissão de
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Ocorreu a morte de mais urn bebé em Beto Horizonte, par falta de

assistência médica. Esse bebé agonizou, durante 17 horas, em uma fila,
aguardando vaga em urn CTI neonatal. Aquele bebé sofria de insuficiéncia
respiratOria e veio a falecer, porque não recebeu atendimento medico. Nas
contas do atual Prefeito, podemos contabilizar urna dezena de mortes par
falta de vagas em CTI neonatal.

E urn escéndalo a que acontece em Bela Horizonte. Urn Prefeito eleito para
resolver o problema da saUde, e nunca vimos na histôria da cidade tantas
mortes de recém-nascidos como estamos vendo agora!

Na seção de cartas da ediçao de hoje de urn dos jornais locals, urn medico
escreve que Belo Horizonte esté na frente em modes de crianças no Brasil,
entre as Capitais. Que situaçao BH está vivendo! Temos agora uma
cornissão de sindicãncia. Vamos ter sindicância para saber sabre a mode
desse recém-nascido, para saber sobre as diversas outras sindicãncias que
já aconteceram? E essa questão não está resolvida. A criança ficou 17 horas
aguardando atendimento! Essa Prefeitura tern de ser responsabilizada! Onde
estã a Ministério PUblico, tao ávido, muitas vezes, em denunciar? Ocorreu
mais uma mode de criança, que aguardou atendimento por 17 horas, corn
seus pals ao lado. Pals foi corn esse mote, "Dr. BH", que a Prefeito venceu as
eleiçoes. E isso tudo fica encoberto! Onde esté a denUncia do Ministério
PUblico? Continuaremos a conviver corn as modes de bebês em Bela
Horizonte? Muitas vezes ouvirnos dizer que isso acontece porque a criança
veio do interior, mas nesse caso a criança não e do interior, e de BH. Mesmo
se fosse do interior, não poderia esperar 17 horas par atendimento.

Crise no Hospital Odilon Behrens. Sindicato dos Medicos na justiça contra
a Prefeitura. Deputados Amilcar Martins e Miguel Martini, que aguardarn
aparte, estive pessoalrnente no Odilon Behrens, onde as medicos sequer tern
urn lençol para cobrir a colchão onde dorrnern quando estão de plantao, onde
medicos e médicas convivem no mesmo quarto. A culpa é do gestor da
saUde em BH, o Sr. Prefeito.

o Deputado Amilcar Martins (em apamte)* - Serei breve. Agradeço a V. Exa.
e a cumprimento pelo seu pronunciamento. V. Exa. sai engrandecido do
processo eleitoral, porque fala cam a autoridade de 562 mil votos, quase a
metade dos votds dos belo-horizontinos. E mais: V. Exa. tinha propostas
claras, inequivocas, transparentes para enfrentar a grave prablema da saUde,
que vivemos em nossa cidade. V. Exa. está de parabéns par assumir a
comando da resisténcia. Faremos também oposição a.este Prefeito que ja
enganou a populacão par quatra anos e agora quer enganar par mais quatro.
Corn relaçao a saude, V. Exa. está de parabens. Ninguern mais que V. Exa.
tern autoridade para fazer èssa cobrança.

o Deputado João Leite* - Agradeço as suas palavras. Temos vista anüncio,
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Fiscalrzaçao Financeira sobre o Projeto de Lei n° 799/2000, emitido em
21/11/2000, uma vez que ja havia sido deferido requerimento de inclusão do
citado projeto em ordem do dia, por perda de prazo dessa Comissäo, na
reunião ordinária de 16/11/2000.

Mesa da Assembleia, 22 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANcAS
Os Deputados que este subscrevem, representando a maloria dos

membros do Colegio de Lideres, deliberam seja convocada reuniäo especial
para a dia 30/11/2000, conforme requerimento do Deputado Paulo Pettersen
e outros, deferido em Plenãrio (comernoracao dos quatro anos do jornal "0
Tempo").

Sala das Reunioes, 22 de novembro de 2000.
Paulo Pettersen, Lider do PMDB - Hely Tarquinio, LIder do PSDB - Ivo

José, Lider do PT - João Pinto Ribeiro, Lider do PTB - Luiz Fernando Faria,
Lider do PPB - Antãnio Andrade, LIder da Maioria - Carlos Pimenta, Lider da
Minoria.

DECISAO DA PRESlDNCIA
A Presidéncia acolhe o acordo e determina 0 seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 2000
Anderson Adauto, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que autorizou a exibiçao de video

durante o pronunciamento do Deputado Paulo Piau, na 3a Parte da reunião, e
que vai manter a determinaçao de que esse procedimento seja adotado
apenas no Grande Expediente e na 3a Parte da reunião. A Presidéncia
esclarece ainda que, a fim de priorizar a apreciação das matérias em pauta,
não autoriza a exibiçao de videos na 2a Parte da reunião. Informa ainda que
fez retirar da pauta da presente reunião a parecer sobre a indicaçao, feita
pelo Governador do Estado, do norne do Sr. José Henrique de Oliveira para
compor a Conselho Estadual de Educaçao, as Requerimentos n°s 1.620 e
1.629/2000 e as Projetosde Lei n°s 545/99, 838 e 997/2000, 227 e 346/99,
868/2000, 58, 585, 681 e 745/99 e 789, 795, 857, 897 e 998/2000,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, a naite; a Projeto de
Resoluçao no 73/99, que recebeu urn substitutivo e duas emendas e foi
devolvido a Mesa; o Projeto de Lei Complementar n° 30/2000 e Os Projetos
de Lei n°s 13 e 22/99, 901, 954 e 1.002/2000, 191,202, 358 e 646/99 e
795/2000, que receberam emendas e foram devolvidos as comissOes; e os
Projetos de Lel n°s 328/99 e 958/2000, due, na mesma reunião, tiveram sua
discussão adiada por cinco dias,-bèm cómo a Poposta de Emenda a
Constituiçao ho 19/99, que, na reunião extrao7dinãria relizadahoje, pela

869
manhã, recebeu a Substitutivo n° i e foi devolvida a Comissão Especial.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Pienário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissäo do Trabalho - aprovaçao, na 49a
Reunião Ordinãria, dos Projetos de Lei n°s 924/2000, do Deputado Sargento
Rodrigues, 1.048/2000, do Deputado Hely TarqUinio, 1.061 e 1.206/2000, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, 1.096/2000, do Deputado Anderson
Adauto, 1.113/2000, do Deputado Djalma Diniz, 1.121/2000, do Deputado
Durval Angelo, 1.122/2000, do Deputado Alencar da Silveira Junior,
1.168/2000, do Deputado Eduardo Brandão, 1.177/2000, do Deputado Dilzan
Melo, 1.190/2000, do Deputado Rémolo Aloise, e 1.201/2000, do Deputado
Adelino de Carvaiho (Ciente. Publique-se.).

Despacha de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo, solicitando

seja destinada a 1a Parte de uma reunião ordinãria do més de marco do
prôximo ano para discutir, corn a participacão do Cardeal Arcebispo
Metropolitano de Bela Horizonte, D. Serafim Fernandes de AraOjo, a
Campanha da Fraternidade de 2001, cujo tema é "Vida Sim, Drogas Não". A
Presidência defere a requerimento, de conformidade corn a inciso XXII do art.
232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixarã a data.

Discussão e Votaçaa de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n°

1.084/2000, do Deputado Gil Pereira, que cria a Medalha do Mérito Professor
Darcy Ribeiro. Em discussào, a parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-
se a discussäo. Em votação, o parecer. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando

seja encaminhado ao DNER e aa Ministério dos Transportes oficio solicitando
Informacoes sobre a piano de conservação da radovia que liga Lorena, Santa
Rita do Sapucai e Poços de Caldas. Em votaçao, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado Oficie-se.

Requerimento da CPI das Licitacaes, apoiado pela totalidade dos Lideres,
Soilcitando a prorrogação dos seus trabaihos 01 mais 30 dias. Em votacão, 0
requerimeno Os Deputados que 0 aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpre-se.

Requerimento do Deputado Ivo José, solicitando que o Projeta de Lei n°
1.266/2000 seja distribuido a Comissão de Direitos Humanos. Em votação, 0
requerimento. Os Deputadas que a aprovam permanecam coma se
encontram (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento do Deputado Hely TarqUinio e outros, em que solicitam a

constituiçao de comissão especial com a finalidade especifica de analisar e
estudar a estrutura e a competência do Conseiho Estadual de Educaçao. 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 solicita a
constituiçao de uma comissão especial para apuração, em 60 dias, das
denUncias veiculadas pelo jornal "Folha deS. Paulo", no dia 19/10/2000, sob
otitulo "Transporte Püblico de Minas Estã irregular". Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Ease, a Presidência

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

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. colocou em votaçao o

requerimento do Deputado Hely TarqUinio de constituição de comissão
especial para que trate da questão do Conseiho Estadual de Educaçao.

Ao mesmo tempo, deverá estar na pauta da próxima reunião, ou seja, de
amanhã, a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 19, que trata de
subordinaçao do Conselho Estadual de Educaçao a Secretaria de Educaçao.

O que gostaria de ponderar e a importância de discutirmos a questão do
Conselho Estadual de Educaçao e a oportunidade de termos subsidios para
tratar justamente do objetO dessa proposta.

Para que V. Exa. possa tomar decisöes a respeito dessas questoes,
gostaria que examinasse essa questao de ordem, a que talvez não possa
responder agora, mas espero que 0 faça oportunamente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidéncia respondera oportunamente a questao de
ordem do Deputado João Leite. 	 -

ACORDO DE LIDERANçAS
• Os Deputados que o subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colegio de Lideres, acordam em que sejam retirados de pauta
Os Projetbs de Lei n°s 366, 457 e 498/99.

DECISAO DA PRESiDNCIA
A Presidencja acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 22 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente
O Sr. Presidente - Nos termos da Decisäo Normativa da Presidência n° 7, a

Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada para
verificação de "quorum". 	 -
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O Sr. Secretãrio (Deputado Eduardo Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 25 Deputados, que, somados

aos 7 que se encontram nas comissOes, perfazem o total de 32 Deputados,
nUmero insuficiente para votaçao. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretãrio que
proceda a chamada dos Deputados para recomposicão do nUmero
regimental.

O Sr. Secretário - (- Eaz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados, nümero

insuficiente para votaçao. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda a nova chamada dos Deputados para a recomposição do nUmero
regimental.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 27 Deputados. Não ha

"quorum" para a votaçao das matérias da pauta, mas o ha para a continuação
dos trabaihos.

3 Parte
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência passa a

3a Parte da reunião, corn a leitura de comunicaçães e o pronunciamento de
oradores inscritos.

Oradores lnscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas que nos

ouvem nas galerias e em casa, ocupo esta tribuna para dar uma resposta
que estou devendo, ha algum tempo, sobre denOncia que apresentamos
contra a utilizaçao de maquinas do Governo do Estado em loteamentos
particulares. Tenho algo escrito e passarei, também, urna fita que mostra
algumas colocaçoes de membros desta Casa, para avaliarmos juntos esse
procedimento.

A esséncia da democracia participativa estã na capacidade do povo de
participar, sugerir, criticar, eleger, destituir, cobrar, denunciar.

A responsabilidade da democracia representativa, através dos Legislativos,
e de dialogar e compreender os anseios desse mesmo povo.

Assim sendo, o povo tern dado o seu recado, nas ruas e nas urnas, sobre 0
Processo de corrupcão que marginaliza o cidadão e cria urna barreira
Intranspon!vel para o desenvolvimento da Naçâo.

Em se tratando do item corrupçao, tenho sido procurado P01 varias pessoas
para deriunciar o uso irregular de veiculos, de máquinas e de equipamentos
publicos do Estado, porem sem prova material que permitisse uma denUncia
responsãyel.

No dia 8/9/2000, urn cidadão de bern, residente na cidade de Uberaba, cuja
Identidade estã sob reserva, apresentou-me uma fita de video, mostrando
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máquinas e velculos do DER e da RURALMINAS executando serviço em
terreno particular, especificamente em um loteamento a rnargem esquerda da
rodovia que liga Uberaba a Campo Florido.

Como a missão mais importante do Poder Legislativo e fiscalizar e como se
trata de bens do Governo do Estado, o local certo para expor tat fato seriam
as dependencias da Assembleia Legislativa. Assirn, fomos o meio para o
cidadão denunciante praticar o seu exercicio de cidadanja.

Temos consciência de que o perIodo nao foi born, pois era véspera de
eleiçoes municipais, mas denUncias dessa natureza nao podem esperar por
epoca melhor. E, para completar a denüncia, protocolamos uma cópia da
referida fita no Paläcio da Liberdade, a qual foi encaminhada ao Sr.
Governador.

Entretanto, ao exibir a fita no Plenário da Assembleja Legislativa, no dia
13/9/2000, o operador de rnáquinas confirmou o nome de Pedro Carneiro
como sendo o proprietário do referido loteamento. Assim, ao terminar o meu
pronunciamento nesta tribuna, disse ao Presidente da Assembleia, então
candidato a Prefeito de Uberaba, que, coincidentemente ou não, o
proprietário do loteamento, Pedro Carneiro, era seu correligionario nessa
campanha eleitoral, conforme notas taquigráficas. Não havia feito, ate aquele
momento, nenhuma referéncia ao fato de que Pedro Carneiro era irmão do
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Acredito que o Deputado Adelmo Carneiro não tenha prestado a devida
atenção a exposiçao da fita, partindo para uma defesa contundente, negando
o princIpio da denüncia ou da fiscalizaçao pelo Poder Legislativo. Ouçam as
palavras do operador de máquinas.

- Procede-se a exibiçao de video.
Espero que tenham escutado essas palavras (são do Pedro Carneiro)

vindas da boca do operador de máquinas, e não da minha.
Os jornais de Belo Horizonte e de Uberaba deram publicidade ao fato, nao

para esclarecer a populaçao sobre a denUncia, mas evidenciando o menos
importante, ou seja, a discussäo entre o Deputado Adelmo Carneiro Leão e
eu. Algumas matérias jornalisticas deixaram-nos bastante chateados.

A matéria publicada pelojornal "0 Tempo", corn o titulo de "Furada", diz: "A
denCincia do Deputado Paulo Piau, do PFL, feita sob 'flashes' e holofotes na
Assembléia Legislativa, na semana passada, de que méquinas do DER-MG
estariam sendo usadas em terraplanagens numa fazenda do rmão do
Deputado petista Adelmo Carneiro Leäo, Pedro Umberto Carneiro, não
procede". Apôs a matéria, abaixo da fotografia deste Deputado, existe uma
nota destacada, dizendo: "Deputado Estadual Paulo Piau, do PFL, que teria
'mordido o arame".

Uma segunda matéria, também publicada pelo "0 Tempo", expressa:
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"Segundo Piau, o terreno pertencia ao empresário Pedro Carneiro, irmão
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, que apOia a candidatura do
Presidente , da Assembléia, Deputado Anderson Adauto, do PMDB, a
Prefeitura do municipio. Piau apoia Marcos Montes". Infelizmente, a jornalista
coloca na minha boca palavras que estão na boca do operador de máquinas.
Essa é a verdade, que pode ser comprovada pela fita original, passada nesta
Casa.

O jornal "Estado de Minas" veiculou a seguinte matéria: "Carneiro chamou
o Deputado pefelista de mentiroso e o acusou de tentar criar, sern qualquer
escrupulo, fatos politicos na sucessão de Uberaba".

Temos, tarnbém, o "Jornal de Uberaba", que publicou o seguinte: "Bafafá
na Assembléla. 0 pau quebrou de fato na reunião de terça-feira na
Assembléia Legislativa, entre os Deputados Paulo Piau e Adelmo Carneiro
Leão".

Outro artigo, também publicado pelo "Jornal de Uberaba", diz: "Adelmo
cobra o desmentido de Paulo Piau".

O "Jornal da Manhã" diz: "Para Adelmo, o Deputado pefelista utilizou a
denUncia falsa corn o objetivo claro de fazer carnpanha eleitoral, em situacao
que opetista avalia como prOpria de quern estã desesperado. Adelmo cobra
urn minimo de ética de Paulo Piau, que, em respeito a ética, deveria retornar
ao Plenário da Assembléia para fazer o desrnentido e pedir desculpas".

Apresentarei, agora, trechos do pronunciamento do Deputado Adeirno
Carneiro Leão, no dia 19/9/2000, nesta Casa, e uma entrevista concedida a
T\J Universitária, nos dias subseqUentes, além de comentérios dos jornalistas
Luis Gonzaga e Leo, também na TV Universitária.

- Procede-se a exibicao de video.
Sr. Presidente, peço que volte àquela etapa em que, realmente, os

trabaihos não puderam ser acompanhados.
- Conclui-se a exibição do video.
Gostaria de agradecer aos estudantes e servidores da UEMG pela

cornpreensao. Estamos tratando de um processo de corrupcão, que,
certarnente, e urn dos fatores que determinam a falta de dinheiro do Governo
do Estado para implantar corn dignidade a nossa UEMG. (- Aplausos.)

Diante dos fatos ocorridos, não nos cabe, neste mornento, fazer nenhum
desmentido ou pedido de desculpas, como solicitou o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, ja que seu irrnão, Pedro Umberto Carneiro, notificou-rne
judicialrnente para dar explicaçao, invocando o art. 144 do Codigo Penal.

Entretanto, compete a mim, corno representante e defensor dos interesses
pUblicos, trazer a luz da verdade inforrnacöes que possam ajudar no
esclarecirnento da presente denüncia de uso indevido de maquinas do
Estado, o que passaremos a relatar.

I
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1 - E do conhecimento püblico que máquinas pertencentes ao DER-MG

e a RURALMINAS teriam sido utilizadas de forma indevida, irregular, em
manifesto desvio de finalidade, para atender a situaçoes que nào se
àoadunarn corn os reais propOsitos daquela modalidade de prestaçao de
serviço publico, porquanto veio beneficiar proprietãrios de loteamento e
mesmo pessoas detentoras de cargo püblico ou ligadas a estas, em prejuizo
da coletividade e da cidade.

2 - Estranha-se a atitude referida, em face da denUncia, porque, ao inves
de repeli-la contundentemente, o correto seria os Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Anderson Adauto, em harmonia corn o relator dos fatos,
buscarem medidas efetivas e eficazes corn o objetivo de apurar eventuais
irregularidades, a vista de urn dever do próprio encargo, que é a defesa dos
interesses pUblicos, da moralidade administrativa e da fiscalizaçäo de atos e
procedimentos prograrnados do Estado e daqueles que o representarn, o
que, larnentavelmente, se viu ignorado por quem tinha o dever de agir ern
prol da comunidade.

3 - Enfatiza-se, a propôsito, que a propriedade particular, que será objeto
de loteamento, evidenternente corn fins de lucro e especulaçao econôrnica,
por parte de seus proprietãrios, antes pertenceu a pessoa de Marco TUlio
Prata dos Santos, por força de registro ocorrido junto ao 10 CR1 da Comarca
de Uberaba, sob o n° 29.815, o qual a alienou, por força de instrumento
particular de comprornisso de compra e venda, em data de 28/2/97,
presumivelmente não registrado, pelo valor de R$160.000,00, as pessoas de
Pedro Umberto Carneiro e Sergio Ma'rcos de Souza, em cujo documénto
constou cláusula de que a transrnissão definitiva, por escritura ptiblica a ser
implementada em urn prazo de 60 dias da data de sua assinatura, deveria
ocorrer nas pessoas dos adquirentes, e/ou de quern estes viessern a indicar,
conforme consta em docurnentos (lnscricao INCRA 422.053.006.521-3).

4 - Corn efeito, tal particularidade velo, efetivarnente, a se materializar,
urna vez que a transferéncia dO irnôvel não ocorreu diretarnente aos
prornitentes-àdquirentes originãrios, ou seja, Pedro Umberto Carneiro e
Sergio Marcos de Souza, mas sim a pessoa, certarnente por eles indicada,
de nome Luiz da Costa Medéiros, que se apresenta corno viüvo, agricultor
aposentado e residente na Fazenda Pitanguas, o qual, de seu turno e ato
cortinuo, vendeu -a referida propriedade a empresa Cometa
Empreendimentos Ltda, pelo preco de R$250.000,00, em data de 1°/6/2000,
nos termos de escritura p0blicalavradano Distrito de Poncianos, Cornarca de
Conceiçao das Alagoas, onforme docurnentos.

A Cãmra Municipal dé Uberaba propos a instalação de Cornissão
Especial de Inquerito para apurar as dnUncias, já dispondo de uma série de
informaçoes a respeito, tais corno: a retroscavadéira e a patrol flagradas em
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operacão no loteamento particular são de propriedade do DER-MG e da
RURALMINAS, em convênio corn a Associação dos Municipios da
Microrregião do Vale do Rio Grande - AMVALE - da qual participam o
Municipio de Uberaba e outros, e diz a Cláusula 2.1.2.1 do referido convênio:
"utilizar os equipamentos objeto deste convênio, exclusivamente na execuçao
de obras e serviços rodoviários e vias urbanas do muriicipio, bern corno
programas sociais;". Mas novas informaçoes dão conta de que outros
equiparnentos do DER - MG - temos testemunhas - também foram usados no
referido lotearnento particular.

A empresa Cometa, adquirente do irnôvel, foi constituida na data de
14/3/2000, e urn de seus integrantes e o Sr. Vilmondes Sebastião Tomain,
atual Prefeito de Planura e Presidente da AMVALE, afastado para candidatar-
se a reeleiçao.

De acordo corn docurnentacão recolhida pela Cãrnara Municipal de
Uberaba, a gleba de terra objeto do loteamento foi transacionada por Pedro
Umberto Carneiro e Sergio Marcos de Souza, no dia 28/2/97, corn o Sr.
Marco Tülio Prata dos Santos, conforme Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda de Bens lmôveis. Estranhamente, na data
de 27/3/2000, trés anos depois, o Sr. Luiz da Costa Medeiros adquire de
Marco Tülio,Prata dos Santos a mesma area, conforme escritura pUblica de
compra e venda, lavrada no Cartório do 3° Oficio de Notas local, no livro 336,
folhas 82 e 85. E ainda no dia 1°/6/2000, trés meses depois, a empresa
Corneta Ernpreendirnentos Ltda., sociedade por quotas de responsabilidade
lirnitada corn sede na cidade de Uberaba, adquiriu de Luiz da Costa Medeiros
a rnesrna area, de acordo corn o CartOrio de Registro Civil e das Pessoas
Naturais e Anexo do Distrito de Poncianos, Comarca de Conceiçao das
Alagoas—MG, livro22, folhas hOe 111, pela importanciade R$250.000,00.

Portanto, Deputado Adelmo Carneiro Leão, o operador de mãquinas, que
confirrnou ser a area de seu irrnão Pedro Carneiro, não esté de todo
equlvocado porque existe algo de estranho nas transacOes de compra e
venda da referida area objeto de loteamento particular onde trabalhavam
maqulnas do Governo do Estado.

E rnais, chegou ao conhecimento dos Vereadores da Camara Municipal de
Uberaba que o Sr. Luiz da Costa Medeiros é nascido em 4/1/26, na cidade de
Laranjeiras Estado da Paraiba, possuindo o CPF: 577.011.306-59 e o RG:
11.01 8.168/MG.

Mais estranho ainda e que o Sr. Luiz da Costa Medeiros, supostamente
I ndicacjo por Pedro Umberto Carneiro e Sergio Marcos de Souza para
receber a escritura do imOvel, e simples lavrador, aposentado, rnora com.a
filha em casa alugada nurn dos bairros rnais pobres de Uberaba e,
aparentemente não teria a minima condiçao de comprar aquele patrimonio,
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por vultosa quantia, tendo-se a impressão de que aparece no cenário
como urn verdadeiro "laranja', a serviço de terceiros oportunistas, o que,
repita-se, mais uma vez, carece de cuidadoso exame para se desvendarem
esses enigmas, visando chegar aos beneficiãrios diretos, que se valeram de
benesses pUblicas em proveito prOprio.

E, para finalizar, Sr. Presidente, sugiro que esta Casa providencie a
instalacão de uma CPI para apurar o uso irregular de veiculos, aeronaves,
máquinas e equi p imentos de propriedade do Estado de Minas Gerais. E
ainda apresento requerimento a Corregedoria desta Casa para que o
Deputado Adelmo Carneiro Leäo dê explicaçOes sobre grave denUncia de
que "conheco e oculto" nomes do meu relacionamerito envolvidos corn o
trãfico de drogas, conforme relato em programa da TV Universitária (TV
Educativa) do Uberaba, que passo a exibir.

- Procede-se a exibiçao de video.
Sr. Presidente, o requerimento tern o seguinte teor: "Sr. Corregedor da

Assembléia Legislativa, o Deputado que este subscreve vem a presenca de
V. Exa., baseado no art. 92, inciso I, do Regimento Interno, requerer a
interpelaçao do Deputado Adelmo Carneiro Leão para prestar esclarecimento
sobre grave denUncia apresentada por esse parlamentar, conforme relato
apresentado em programa da T\/ Universitãria de Uberaba, retransmissora
da Rede Minas naquele municipio, documentada em fita de video, que é
parte integrante deste, de que existern questoes graves de narcotráfico no
Estado e que eu, na condiçao de membro e Vice-Presidente da CPI
constituida para apurar o tráfico de drogas no Estado, tenho conhecimento do
que pessoas do meu relacionamento e do mesmas concepcöes ideologicas
estão envolvidas. Diz ainda que oculto esses nomes e doixa implicito quo
protejo determinadas açoes da CPI na apuraçào do envolvimento de
determinadas pessoas quo foram denunciadas. Considero as denüncias do
Deputado Adelmo Carneiro Leão evasivas e atentatôrias ao (Jeoro
parlamentar, por infringirem o disposto no art. 59, § 3 1, inciso IV, do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, pela prática do atos ofensivos
a imagem da instituição e, principalrnénte, a minha honra e dignidade.
Razöes pelas quais solicito a imodiata apuração desses fatos e a explicaçao
polo Deputado Adelmo Carnoiro Leão, a fim de possibilitar correção moral".

Para finalizar, Sr. Prosidonte, quoria dizor que lamento. Gostaria do estar
aqui discutindo a PEC n° 24, da UEMG, o quo seria mais produtivo. Lamento
estar aqui num processo que näo contribui em nada para o Estado, porquo
corrupcâo é urna coisa que não deveria existir. Mas quero dizer que fui
obrigado a fazer isso, porque existem possoas que acreditam em mim e ful
cobrado para dar essa resposta, sobretudo em Uboraba, que é a minha base
eleitoral.
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Isso não tira o meu conceito do Deputado Adelmo Carneiro Leão, quo

tenho como urn Doputado s6rio e quo preza a nome desta Casa. Mas sou
obrigado a dizer quo realmonte ele comoteu uma infelicidade, a partir do
momento em que nao ouviu a palavra do operador do mãquinas e, Ia fora,
corn a imprensa querondo o fato, disse quo eu teria acusado a sou irmäo. Em
momento algum, a não ser depois da discussão, disse quo Pedro Carneiro
era irmão do Deputado Adolmo Carneiro Loão. Disso somente na terceira
insisténcia, quando ele disse que menti o que estava trazendo denüncias
vazias e direcionadas.

Quero pedir desculpas a esta Casa, a meus companheiros, par ter de
tomar tal atitude, mas a minha honra vale mais quo qualquer cargo ou
qualquer coisa noste mundo.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Sr. Presidente, em vista
do quo foi dito, quoro, antes, dizor aos universitãrios, aos professores e aos
alunos da UEMG que essa luta e nossa ha muito tempo.

Em 1991, quando a Constituiçao do Estado ainda garantia para a
Fundacao do Amparo a Pesquisa de Minas Gerais 3%, quo nunca foram
praticados, compreendondo quo o Estado não tinha vocaçao para
implementar açOes nem ostrutura adoquada naquele momento para
implementar as açöes capazes de consumir Os 3% dos recUrsos
orçamentarios para a ciência e a tecnologia, propus a Emenda n° 15/91. Esta
propugnava a valor do 1,5% dos recursos orçamentarios do Estado para a
implomentação e a implantaçao da UEMG o para a Universidade do Montes
Claros. Portanto, a luta que continua hoje nao e nova, é do muito tempo.
Estamos absolutamente solidários corn fazer corn quo a UEMG possa ser
definitivamente implantada em Minas Gerais.

Em relaçao ao quo expôs a Deputado Paulo Piau, quero reafirmar a minha
indignacao em vista do momento em que utilizou todo oprocodimento do
denüncia, uma eventual denUncia do prática do irregularidades, corn o usa
indevido de mãquinas do Estado num terreno particular. Quero dizer ao
Deputado Paulo Piau quo em toda a entrevista, e todos as que aqui
ostiveram puderam testemunhar que em nenhum momento deixei do citar a
importância de todos estarrnos acompanhando, fiscalizando, denunciando e
combatendo a prãtica do uso irregular do máquinas ou do qualquer tipo do
irregularidade.

Entrel no Governo ltamar Franca para combater esse born combate. E sal
do Governo par sentir quo näo era possivel realizar esso bom combate.
Estou na CPI quo apura irregularidades na area de saüde para combater
esse born cornbate. Quoro reafirmar ao Doputado Paulo Piau quo a sua
afirmacao feita, a época, foi falsa, mentirosa, não foi verdadeira. 0 trreno
nao portonco a meu irmão. Era isso quo estava oxpondo naquelo momelito.
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878Se h á . irregularjdades devem ser apuradas punindo-se 0 responsavel,
seja ele quem for, e perante meus fllhos tenho feito essa afirmaçao
contundente. Não serel conivente corn lrre guIarjda 	 praticada por quem
uer que seja. Não estou aqui para fazer defesa ou para me omitir diante de

denUncias de irregularidades
Sousofidãrjo corn o DepUtado, corn Os partidos e corn todos os que fazern

a luta para impedir que o Estado continue consurnindo milhôes de reals, seja
no ralo da corrupçao, seja no ralo do desperdicio, seja no da incompeténciaE preciso avançar todos Os dias - e cada dia mais -, para enfrentarmos as
grandes mazejas que assolam o Estado em todos Os lugares. Então,
qualquer que seja a prática de irregularidade onde quer esteja acontecendo
corn ela não sou con ivente.

Quero reafIrmar ainda o que disse a época: que o Deputado Paulo Piau foi
infeliz e oportunista ao fazer a denUncja, na véspera de eleiçao cuja disputa
muito interessava a ele. 0 Deputadonão levou essa questao a frente naquele
moñiento, mas depois das eleicoes. Naquela época, já havia afirmado que o
Deputado Paulo Piau de qualquer maneira viria aqui .para fazer as suas
afirmaçoes, a defesa ou a reâfirrnacao dë uma acusaçao. Então, esta é a
outra questao que quero assinalar. 0 Deputado Paulo Piau foi Oportunistase
utilizando do mornento para, lamentavelmente, angariar votos em Uberaba.

Sr. Presidente Deputado Dalmo Ribeird Silva, quero dizer que em todos 
Os- riomentos•e lugarestemos que batalhar para colocar o Etado a born termo

e a limpo Estoudisposto e determinado a fazer iéso. Minha histôria aqui e
em todos os kigares tern sido nesse sentidode fazer o born cômbate.

Já que houve urna interpelacao do Depütado PauloPiau; querodizer a S.
Exa. agora - e direi para o Corregedor, para a Casa e em todo tempo que for
- que, na realidade, ele pertence a urn partido cujas pessoas carniñhama seu
lado. As pessoas que rnilitarn e caminham cornigo, no meu partido, estão
prôxjrnas de mim. Imaginava que as pessoas que andam pelo PFL fossern
prOxfrnas a ee. Mas, quem sabe, não, talvez possa haver urn erro, e, caso
isso ocorra, não terei constrangimento em pedir desculpas quando for
necessãrio, ate agora, neste momento. Mas, considerando as práticas de
pessoas que se encontrarn ideologicarnente prOximas do Deputado Paulo
Piau, não tive dUvida em fazer colocacao tao contundente corno a que
presencjararn

Para encerrar, todos os Deputados, companheiros todos os que assistirarn
ao depoimento puderam ver que urn maquinista respondeu a urna pergunta
formulada, possivelmente por quern estava filmando, e, seguramente
alguern que estava próxirno do Deputado Paulo Piau. A pergunta foi: Este
terreno e do Dr. Pedro Carneiro? E o maquinista disse: sim, é dele. Não foi
como quis colocar o Deputado Paulo Piau. Acho born que avancemos,
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discutarnos todas as mazelas. Afirmel em -Uberaba e aqui reafirmo: o
Deputado Paulo Piau é governista, ha vários anos, em Uberaba. E a prática
de máquinas a serviço de interesses particulares não e ünica nesse terreno.
Deixo a pergunta para o Deputado Paulo Piau: serã que ele não tern
conhecimento de que, na Prefeitura a que ele serviu, ha tanto tempo, e que o
sustentou, inclusive fazendo-o Deputado - levando-se em consideração o
vigor que tern na defesa da probidade administrativa da Prefeitura de
Uberaba - existe a prãtica de se colocar a méquina desse Poder para atender
serviços particulares na nossa querida Uberaba? Obrigado.

0 Deputado Paulo Piau - Não quero polemizar, mas nunca fui responsãvel
pela Prefeitura Municipal de Uberaba e, portanto, näo posso responder pelas
acoes de meus companheiros naquela Prefeitura. Se algum companheiro
meu, da Prefeitura de Uberaba, cometer algum ato ilicito, tenha a certeza de
que estarei contra qualquer atitude de corrupção. Esse é meu
comportarnento. Gostaria que o Deputado Adelmo Carneiro Leão soubesse
disso e nao deixasse pairar düvidas de que eu possa estar envolvido corn
alguma mafia ou processo de corrupcão. A Prefeitura Municipal de Uberaba,
como qualquer outra Prefeitura, não influenciou, em nada, na minha eleição
polItica. Aqul estou não pela Prefeitura Municipal nern por nenhum poder
pUblico. Aqul me encontro por meus prOprios méritos. Minha campanha,
nesta Casa, e das rnais baratas, e desaflo qualquer urn a dizer o contrário.
Trabalho, e essa é a razão pela qual aqui estou, no segundo mandato.
Coloco a prova e na balanca a minha honestidade, a minha ação, 'versus" a
honestidade e a ação do Depdo Adelmo Carneiro Leão.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniOes
extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhã, dia 23, as 9 horas,
nos terrnos do editais de convocacão,, e paraareunião ordinária na rnçma
data as 14 horas corn a seguinte ordern do dia (- A ordem do dia anunciada
é a publicada na edição . anterior.). Levajita-se a reunião.. 	 -

ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA RODOVIARIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois nil,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Antonio Julio, Amilcar
Martins, Doutor Viana e lvo José, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Antonio JUlio, 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 e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reuniäo se destina a apreciar proposicOes de interesse da
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• 880Comissao. Em seguida, a Presidencia passa a palavra ao Deputado
Doutor Viana para proceder a leitura do reiatôrio da visita realizada ac
Terminal Rodoviãrjo Israel Pinheiro TERGIP -, no dia 24 de outubro Ultimo.
Apos a leitura, o Deputado Amilcar Martins sugere que seja incluido no
relatórjo trecho para descrever o contato que os membros da Comissão
mantiveram comusuárjos e comercjantes instalados nesse terminal Estando
todos . de acordo, a Presidente sugere ao relator que inclua no relatOrio final
dos trabaihos da Comissão a texto apresentado Passa-se a fase de
apreciaçao de proposicoes da Comissão. São aprovados requerimento do
Deputado Amilcar Martins, em que solicita seja enviado ofIcio a
Adniinistraçao de Terminais Rodovjárjos S.A. - ADlER - pedindo o envio dos
seguintes documentos: dados estatisticos mensais de volumes de
passageiros, demonstrativos financejros mensais, inclusive os valores
enviados ac DER-MG, demais documentos necessárjos e pertinentes para
atendirnento dos objetivos da Comissao; requerimento do Deputado Ivo José
em que solicita seja convocado a Presidente da Associacao Mineira dos
Usuãrios de Transpcirte, Sr. Marco Aurélio Carone, para prestar depoimento a
Comissão. Em seguida, o Deputado Ivo José entrega à Comissão alguns
'docümentos referentes a CPi das Privati±acoes na qua! foi relator. A
Presidéncia determina que cOpia desses documentossejam encaminhados
aos demajs membros da.Cornissão Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares convoca as membros
da Comissao para a prOximareunião ardinàrja, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Arnilcar Martins - Ivo José - Doitor Viana.
ATA DA 5a REUNIAc EXTRAORDINARIA DA COMJS5AO ESPECIAL DO

MICRO GERAES
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de outubro de dois mil

comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Chico Rafael, Geraldo
Rezende e Bilac Pinto, membi-os da supracitada Comissao. Havendo nümeroregimental, a Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Geraldo Rezende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a relatOrjo final da Comissão o
qua! e lido pelo relator, Deputado Bilac Pinto. Na fase de discussão, as
Deputados apresentam sugestoes, que são aceitas per todos. Prosseguindo,
a Presidencia suspende a reuniao. Reaber-tos Os trabalhos, as 15 horas, corn
a presença dos Deputados Chico Rafael, Bi!ac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva e
Geraldo Rezende, membros da supracitada Comissão, a Presidente, de
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ofIcio, prorroga a reunião e solicita ao relator que faça a leitura das
alteraçoes apresentadas ao relatôrio. Colocado em discussão e votação, e
aprovado c relatOrio final corn as alteraçoes propostas. 0 Presidente
agradece e parabeniza a todos as membros da Comissão, bern coma a toda
a assessoria, e informa que a canteüdo da reunião se encantra registrado
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia
suspende as trabalhos par alguns instantes para a lavratura da ata desta
reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidente solicita ao Deputada Dalmo
Ribeiro Silva que proceda a leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos rnembros presentes. Em seguida, a Presidente declara encerrada a
reunião e conclu [dos as trabalhos da Comissão.

Sala das ComissOes, 26 de outubro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Bilac Pinto - Geraldo Rezende - Dalmo Ribeiro

Si Iva.
AlA DA 41 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDUSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia trinta e urn de autubro de dois mil, camparecem na

Sala das CamissOes as Deputados Fãbio Avelar, Ambrosia Pinto, Adelino de
Carvalho (substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, par indicaçao da
Liderança do PMDB) e Maria Olivia (substituindo a Deputada Elbe Brandãa,
por indicaçao da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçaa de requerimento do Deputado
AmbrOsio Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0
Presidente passa a fase de designaçao de relatores e informa que avacou a
si a relatoria dos Prajetos de Lei 05 1.197 é 1.189/2000 e que designou a
Deputado Jaão Pinto Ribeiro coma relãtô(do Projeto de Lei n° 493/2000 no
2° turno. Esgotada a 1a Parté da reunião, a Presidéncia passa 1a Ease da
Ordem do Dia, compreendendo adiscussao e vatação de pareceres sobre
proprosiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário da Assembléia. Na auséncia
do Deputado Márcio Cunha, relator do Projeto de Lei n° 1.090/2000, no 1°
turno, a Presidencia redistribui a matéria a Deputada Maria Olivia, que emite
parecer per sua aprovaçao. Submetido a discussäo e votaçao, é aprovado a
parecer. Em seguida, o Presidente, relator do Projeto de Lei n° 1.189/2000 no
1° turno, emite parecer per sua aprovação. Submetido a discussão e vatação
e aprovado o parecer. A Presidéncia passa 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de matérias de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a votação, são apravados, cada urn por
sua vez, os Requerimentos n°s 1.703 e 1.704/2000. Cumprida a finalidade da

II
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a
avratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissôes, 21 de novembro de 1999.
Fãbio Avelar, Presidente - Márcio Cunha - João Pinto Ribeiro.
ATA DA 56 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAOEOBRASPUBLICAS
As quinze horasdo dia primeiro de novembro de dois mu, comparecemna

Sala das Comissöés os Deputados AlvaroAntOnjo, Dinis Pinheiro e Olinto
Godiriho (substituiñdo este ao Deputàdö Arlen Sántiago por indicaçao da
Liderança do PTB), membros'da supracitada Cornissãó HavendonUmero
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnid, declárà ab&ta a reurião
e, em virtude dá aprovação de reqUerimento do Dëpijtad'o Olinto Godinho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovadae e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O'Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussäo e a votação de
pareceres sobre proposiçöes da Comissão. ApOs discussão e votação, é
aprovado o parecer emitido pelo relator, Deputado Dinis Pinheiro, sobre o
Projeto de Lei n° 1.171/2000, o qual conclui pela aprovação do Projeto na
forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituiçao e Justiça. Passa-se a 2 Ease da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçao de proposiçöes que dispensam a
apreciação do Plenãrio. Colocados em votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os Requerimentos n°s 1.716/2000 e 1.717/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; 1.727/2000, do Deputado Dimas Rodrigues. Passa-se a
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposiçôes da Comissão. Colocados em votaçao, são aprovados, cada um
P01 sua vez, dois requerimentos do Deputado Carlos Pimenta: no primeiro
solicita ao Secretário de Estado de Transportes e Obras PUblicas a inclusão,
no Programa de Asfaltamento das Rodovias Estaduais para 2001, das
estradas dos Municipios de Matias Cardoso, São João do Paraiso e
Varzelãndia, no Segundo solicita providências urgentes para recuperação,
através de patrolamento e cascaihamento, das estradas dos Municipios de
Ponto Chique, Botumirim, Itacambira, Cristélia, Franscisco Dumont, Patis e
Guaraciama. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 21 de novembro de 2000.
Arlen Santiago, Presidente - Ivair Nogueira - Djalma Diniz.
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ATA DA 5 REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE EDuCAçA0,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas do dia seis de novembro de dois mu, comparece ao

Plenário da Assembléia Leg islativa o Deputado Sebastião Costa, membro da
supracitada Comissão. Registra-se a presenca dos Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Chico Rafael, Cristiano Canédo, Gil Pereira, José Henrique.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,
declara aberta a reunião e, em virtude da inexisténcia de "quorum"
regimental, dispensa a leitura e a apreciacao da ata da reunião anterior. 0
Presidente informa que a reunião se destina ao Debate PUblico
Dependéncias Quimicas e os CurrIculos Escolares e registra a presenca dos
seguintes convidados: Srs. Anthero Drumond JUnior, Presidente do Conseiho
Estadual de Entorpecentes, representando a Secretària da Justiça e de
Direitos Humanos; Elias Murad, Presidente da ABRAcO; e João Lopes,
Diretor-Geral da ACADEPPL; e Sras. Maria Stela Nascimento, Sub-
Secretária de DesenvoI''imento EducàcionaI da Secretaria da Educacãó;
Dulcinéia de Oliveirá CarvaUais, Diretora deNormas e Planejamento
Curricular da Secretaria da Educação; e Antonieta Bizzotto, Psicologa do
Centro Mineiro de Toxicomania da FHEMIG 0 Presidente prosseguindo
informa que o Presidente da Camara Municip de Bela Horizonte Vereador
César Masci, e o Sr. Henrique Pinto dos Santos, Superintendente-Geraldo
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado dè Minas Gerais
encaminharam correspondênciacomunicandosua.ausênCia na euniãb. A
seguir procede as suas consideraçoes iniciats e regimentalmente apoiado
transfere a direçao dos trabalhos ao Deputado Chico Rafael, autor do
requerimento que motivou a reunião. 0 aludido parlamentar agradecè a
gentileza do Presidente da Comissão faz seu pronunciamento e concede a
palavra aos convidados. Segue-se amplo debate, conforme consta nàs nôtas
taquigrãficas. 0 Presidente prorroga os trabaIhos por 45mm. Apos as
consideracoes finais dos convidados e Deputados presentes e cumprida a
firialidade da reunião, a Presidéncia agradecea presenca de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxirna reunião ordinária, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - AntOnio Carlos

Andrada - Eduardo Brandão. 	 ,
ATA DA 48 REUNIAO ORDINARIA bA COMISSAO DE EDuCAçA0,

CULTURA, CIENCIAE TECNOLOGIA .
As dez horas do dia oito de novembro de dois mil comparecem na SaIa

das ComissOes os Deputados Sebastiao Costa Antonio Carlos Andrad
Dalmo Ribeiro Silva e José. Milton, membros da supracitada Comisão.
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Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Sebastiào 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 e
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a reunião se destina a debater a violencia nas
escolas püblicas de Minas Gerais e apreciar a matéria constante na pauta. 0
Presidente passa l Ease da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposiçôes sujeitas a apreciação do Plenãrio. 0 Deputado
Dalrno Ribeiro Silva apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando a
retirada de pauta Projeto de Lei n o 1.000/2000. 0 Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, relator do Projeto de Lei n° 1.135/2000, emite parecer pela aprovaçao
desse projeto. Submetido a discussão e votaçao, é aprovado o parecer. A
seguir, o Presidente passa a 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votaçao de proposiçöes de deliberaçao conclusiva da
Comissão. Submetido a votação, e aprovado o Requerirnento n° 1.731/2000.
0 Presidente submete a discussão e votacao, sendo aprovados os Pareceres
de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 957, 1.063, 1.064, 1.085, 1.103,
1.116 e 1.126/2000. Em seguida, o Presidente registra a presença dos
seguintes convidados: Sras. Maria Stella Nascirnento, Subsecretãria de
Desenvolvimento Educacional, representado o Secretário de Estado da
Educaçao, e Magda Campbell, Presidente da APPMG, e Sr. Mério de Assis,
Presidente da FAPAEMG. Concedida a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerirnento que ensejou a reunião, aos convidados, para
suas consideraçOes iniciais, e aos membros da Cornissão, para seus
questionarnentos, segue-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. ApOs as consideraçOes finais dos presentes, e cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a proxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antonio Carlos

Andrada - Eduardo Brandão.
ATA DA 29 REUNIAO EXTRA0RDNARlA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçAO PUBLICA
As quinze horas do dia oito de novembro de dois mil, comparecem na Sala

das ComissOes os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana e
Sarento Rodrigües, membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presentetambém ô Deputado João Paulo. 0 Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira declara aberta a reuriião e procede a leitura da ata da
reunião anterior a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão présentes. 0 Presidentê informa qué està reunião se destina a
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discutir, corn diversos convidados, o Projeto de Lei n° 1.021/2000, do
Deputado João Paulo, que autoriza o Governo do Estado a substituir o
CEASA e a CASEMG pelo Mineirão e pelo Mineirinho nas negociaçOes corn
o Governo Federal, visando a obter subsIdios para a elaboracão do parecer
do relator, Deputado Sargento Rodrigues, no 10 turno. A Presidéncia registra
a presença dos seguintes convidados: Hilton Secundino Alves, representando
o Secretãrio da Fazenda, Dr. José Augusto Trôpia Reis; Elávio de Lara
Resende, Presidente do CEASA e da CASEMG; Flávio Anielo Mondenesi,
Presidente da ADEMG; e Benecy Queiroz, respresentando o Presidente do
Cruzeiro Esporte Clube, os quals são convidados a tornar assento a mesa
dos trabalhos. Registra-se, também, a presença dos Srs. Magno Sirnöes de
Brito e Paulo Sanderson Gil Nunes, respectivamente, Assessores JurIdicos
da Secretaria da Fazenda e da ADEMG . Corn a palavra, o Deputado João
Paulo, autor do requerimento que suscitou esta reunião, tece consideraçöes
iniclais sobre o projeto de sua autoria. A seguir, usarn a palavra, cada urn por
sua vez, os convidados citados. A Presidéncia suspende a reunião por 20
minutos. Reabertos os trabalhos, o Deputado Sargento Rodrigues, relator do
Projeto de Lei n° 1.021/2000, faz indagaçOes aos convidados sobre a matéria
em pauta. Segue-se amplo debate entre Deputados e convidados, conforrne
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlarnentares,
convoca os rnembros da Comissão para a prOxima reunião ordinãria,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissoes, 22 de novernbro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrüs - Doutor Viana -

Sargento Rodrigues.
AlA DA 1 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS TAXAS
As dezesseis horas e trinta minutos do dia oito de novembro de dois rnil,

comparecern na Sala das Comissöes os Deputados ArnbrOsio Pinto, Paulo
Piau e Miguel Martini, membros da supracitada Cornissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado Miguel Martini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

: subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que
a reuñião se destina a discussão e a votação de proposicaes da Comissão.
Passa-se a fase de discussão e votação de proposiçôes da Comissão.
Subrnetidos a votaçäo, cada urn por sua vez, são aprovados requerimentos
dos Deputados Ambrôsio Pinto e Miguel Martini, solicitando que sejam

-< convidados representantes do Conseihos Regionais de Contabilidade, de
Odontologia, de Farmácia e de Medicina; e das seguintes eritidades:
SEBRAE, FAEMG, FIEMG, FEDERAMINAS e CDL, para se debater a
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legis!açao mineira referente a cobrança de taxas e se proporem medidas
visando a sua reformulaçao. E aprovado, tambem,requerirnento do Deputado
Miguel Martini em que solicita sejam realizadas audiências püblicas da
Comissão nas regiöes Sul, Zona da Mata, Triangulo e Rio Doce a fim de se
discutir corn a sociedade a cobrança de taxas no Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
deterrnina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissoes, 21 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente -Ambrôsio Pinto - Sebastiao Costa.

ATA DA 53 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIçA0 E
JusTIçA

As dez horas do dia nove de novembro de dois mu, comparecem na Sala
das Comissöes os Deputados AntOnio JUlio, Agosfinho Silveira, AntOnio
Genaro e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero
regimental, o Presidente, Deputado Antonio JUlio, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qua! é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
proposiçOes a seguir citadas, para as quais designou os seguintes relatores:
Projetos de Lei n°s 1.243, 1.247, 1.256 e 1.257/2000 - Deputado Ermano
Batista; 1.242 e 1.253/2000 - Deputado AntOnio JUlio; 1.245, 1.239 e
1.251/2000 - Deputado Agostinho Silveira; 1.246 e 1.248/2000 - Deputado
Bené Guedes; 1.244, 1.249 e 1.254/2000 - Deputado Antonio Genaro; 1.237
e 1.250/2000 - Deputado Paulo Piau. Passa-se a fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do PIenário da
Assëmbléia. Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela'juridibidade dos Projetos de Lei n°s 1011 na forma do
Substitutiv'o'n 0 1 e'1.235/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.150
na forma 'do Substitutivo n o 1, 1.244 e 1.254/2000 (relator: Deputado Antonio
Genaro); 1.226/2000 corn a Emenda n o 1 (relator: Deputado Paulo Piau);
1:230/2000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado AntOnio JUlio).
Reitra-se a'presença dà Deputado 'Ermano Batista, Presidente desta
Cdmiiao, que assume a direcaO dos trabalhos. Os Projetos de Lei n°s

"1139' 1.218 e'i.198/2000 não forariiapreciados; os dois primeiros foram
retirados de pauta atendendo a ?equerimento aprovado pela Cornissão e o
ultimo atendendo a pedido de prazo olicitado pelo relator 0 Projeto de Lei
n° 1213/2000 foionvertido em diligencia por determinaçao da Presidencia a
pe'dido do rèlatàr. Pass-se a fase de discussãö'e votação de pareceres
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sobre proposicaes que dispensam a apreciação do Plenãrio da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constituticionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.179 e 1.222/2000,
este corn a Emenda n° 1 (relator: Deputdo Agostinho Silveira); 1.217 e
1.228/2000 (relator: Deputado AntOnio Genaro); 1.224/2000 (relator:
Deputado Errnano Batista). Passa-se a fase de discussão e votação de
proposiçOes da Comissão. Submetido a votação, e aprovado requerimento do
Deputado Paulo Piau, em que solicita ao Presidente da Assembléia
Legislativa determine providéncias visando a criacao do Memorial do
Legislativo Mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão
para a.proxima reunião ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - AntOnio JUlio - João

Paulo.
ATA DA 2 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO FUNDEF

As dez horas e quinze minutos do dia nove de novembro de dois mil,
comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Cristiano Canêdo,
AntOnio Carlos Andrada, José Milton e Paulo Piau, rnembros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Cristiano
Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado AntOnio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros
presentes. ApOs, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir as
Sras. Isabel Rainha Guimarães Junqueira, Diretora do Departamento de
Auditoria.Municipal, e Conceiçao Aparecida Ramalho Franca, Inspetora de
Controle Externo, ambas do Tribunal de Contas do Estado, e a discutir e
votar proposiçOes da Comissão. Em seguida, as convidadas fazem uso da
palavra para suas consideraçOes iniciais. Abertos os debates, deles
participam os Deputados e os convidados, conforme consta nas notas
taquigrãficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunjão ordinaria, determina a Iavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de novernbro de 2000.
Cristiano Canédo, Presidente - Sebastião Costa - AntOnio Carlos Andrada -

José Milton.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL DO IPEM

As quinze horas do dia nove de novembro de dois mil, comparecem na
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Sala das Comissöes os Deputados Irani Barbosa, Antonio Andrade,
Eduardo Hermeto e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUrnero regimental, o Presidente ad hoc", Deputado Irani Barbosa,
declara aberta a reunião e informa que não ha ata a ser lida por se tratar da
primeira reuniaö da Cornissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, determina a assessoria
que distribua as cedulas de votaçao e solicita ao Deputado Eduardo Hermeto
que atue coma escrutinador. Realizada a eleiçao e verificadas as cédulas,
são eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, Os
Deputados Eduardo Hermeto e Antonio Andrade, cada urn corn quatro votos.
ApOs dar posse ao Vice- Presidente e ser ernpossado por este, a Presidente
eleito agradece a confiança depositada em sua pessoa e designa como
relator o Deputado Miguel Martini. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares, convoca as membros
da Comissão para a prOxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, as
l6h3Omin, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de novembro de 2000.
Eduardo Hermeto, Presidente - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira -

AntOnio Andrade - Miguel Martini.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE COMISSAO

ESPECIAL DO IPEM
As dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de novembro de dois mil,

comparecern na Sala das ComissOes Os Deputados Irani Barbosa, Antonio
Andráde, Eduardo Herrneto e Miguel Martini, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Eduardo
Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerirnento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reuniãa se destina a tratar
de assuntos de interesse da Comissão. Dando prosseguirnento, a Presidente
passa 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao
de matéria de deliberaçao conclusiva da Cornisssão. E aprovado
requerimento do ,Deputado Miguel Martini em que solicita seja convidado o
Sr. Wilton Braga de Oliveira e convocados as Srs. Gilson Soares de Matos,
DiretoFFinancejro d6 IPEM; Hélio Campos Melo, Assessor JurIdico do IPEM,
e Jefferson Amaral, Assessor de Planejamento e Coordenaçao do IPEM,
para prestar esclarecimentos a esta Camissão. Curnprida a finalidade da
reunião' a Presidéncia agradece a présença dos parlarnentares, convoca as
membros da Cornissão para a prOxima reunião ordinária, deterrnina a
lavraturà da átae encerra Ostrab'alhos. ..
- Saladas CornissOès, 23 de nbvembro de 2000.
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Eduardo Hermeto, Presidente - João Batista de Oliveira - Miguel Martini

- Irani Barbosa - AntOnio Andrade.
ATA DA 32° REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As quinze haras do dia quatorze de novembro de dois mu, comparecern na

Sala das CornissOes as Deputados Maria Olivia, Ivair Nogueira e Mãrcio
Kangussu (substituindo as dois ültimos aos Deputados Eduardo Brandão e
Marco Regis, par indicaçaa das Lideranças do PMDB e do PPS,
respectivarnente), membros da supracitada Comissãa. Havendo nümero
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Ivair
Nogueira a Proposta de Ernenda a Constituiçao n° 3/99 e as Prajetas de Lei
n°s 846/2000, 692/99, 1.023, 1.035, 1,040, 1.041, 1.047, 1.054 e 1.066/2000;
e ao Deputada Marcia Kangussu, as Projetas de Lei n°s 1.080, 1.098, 1.117,
1.125,1.132, 1.144, 1.146, 1.158, 1.182 e 1.186/2000. Encerrada a 1° Parte
dos trabalhos, passa-se a 1° Fase da Ordern do Dia, corn a discussãa e
votaçao de pareceres sabre praposicOes sujeitas a apreciaçãa do Plenéria da
Assernbléia. Submetidos a discussão e votacãa, são apravados as Pareceres
de Redacao Final da Proposta de Emenda a Constituiição n° 3/99 e do
Projeto de Lei n° 846/2000 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Passa-se a 2°
Parte da Ordem do Dia, corn a discussão e votação de pareceres sabre
matérias de deliberaçãa canclusiva das comissOes. Submetidos a discussão
e vataçao, são aprovadas as Pareceres de Redação Final dos Prajetos de Lei
n°s 692/99, 1.023, 1.035, 1.040, 1.041, 1.047, 1.054 e 1.066/2000 (relator:
Deputado Ivair Nogueira); 1.080, 1.098, 1.117, 1.125, 1.132, 1.144, 1.146,
1.158, 1.182 e 1.186/2000 (relator: Deputado Marcia Kangussu). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convocaos membros da Comissão para a próxima reunião ordinãria,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihas.

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia - Djalma Diniz.

ATA DA 50 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POUTICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez haras do dia vinte e dais de novembro de dais mu, comparecem na
Sala cias ComissOes as Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, AIlton
Vilela e João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmera regimental, a Presidente, Deputada Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da apravaçãa de requerimento do
Deputado Joãa Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reuniãa
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Sala das ComissOes Os Deputados Irani Barbosa, AntOnio Andrade,
Eduardo Hermeto e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Irani Barbosa,
declara aberta a reunião e informa que nao ha ata a ser lida 01 se tratar da
primeira reuniaO da Cornissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a desigriar o relator. Em seguida, determina a assessoria
que distribua as cédulas de votação e solicita ao Deputado Eduardo Hermeto
que atue como escrutinador. Realizada a eleiçao e verificadas as cédulas,
são eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Eduardo Hermeto e AntOnio Andrade, cada urn corn quatro votos.
Apôs dar posse ao Vice- Presidente e ser empossado por este, o Presidente
eleito agradece a confianca depositada em sua pessoa e designa corno
relator o Deputado Miguel Martini. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, as
l6h3Omin, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 23 de novembro de 2000.
Eduardo Hermeto, Presidente - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira -

AntOnio Andrade - Miguel Martini.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE COMISSAO

ESPECIAL DO IPEM
As dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de novernbro de dois mu,

comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Irani Barbosa, Antonio
Añdráde, Eduardo Herrneto e Miguel Martini, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Eduardo
Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
reqüerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a tratar
de assuntos de interesse da Comissão. Dando prosseguirnento, o Presidente
passa a 2a Ease da Ordem do Dia, cômpreendendo a discussãoe a votação
dé matéria de deliberação conclusiva da Comisssão. E aprovado
requerim'ento do Deputado Miguel Martini em que solicita seja convidado o
Sr: Wilton Braga de Oliveira e convocados as Srs. Gilson Soares de Matos,
DirétoFinanceiro dd IPEM; Hélio Campos Melo, Assessor Juridico do IPEM,
e Jefferson Arnaral, Assessor de Planejamento e Coordenaçao do IPEM,
para prestar esciarecimentos a esta Comissão. Curnprida a finalidade da
réunião,' a Presidência agradece a résença dos parlamentares, convoca os
rnernbros da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos

Saladas ComissOes 23 de novembro de 2000
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Eduardo Hermeto, Presidente - João Batista de Oliveira - Miguel Martini

- Irani Barbosa - AntOnio And rade.
ATA DA 32 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As quinze horas do dia quatorze de novembro de dois mu, comparecem na

Sala das ComissOes os Deputados Maria Olivia, Ivair Nogueira e Marcia
Kangussu (substituindo Os dois Ultirnos aos Deputados Eduardo Brandão e
Marco Regis, por indicacao das Lideranças do PMDB e do PPS,
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é
subscrita pelos mernbros presentes. A Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Ivair
Nogueira a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 3/99 e as Projetos de Lei
n°s 846/2000, 692/99, 1.023, 1.035, 1,040, 1.041, 1.047, 1.054 e 1.066/2000;
e ao Deputado Márcio Kangussu, os Projetos de Lei n°s 1.080, 1.098, 1.117,
1.125; 1.132, 1.144, 1.146, 1.158, 1.182 e 1.186/2000. Encerrada a ia Parte
dostrabalhos, passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e
votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciacão do Plenârio da
Assernbléia. Subrnetidos a discussão e votaçao, são aprovados os Pareceres
de Redação Final da Proposta de Emenda a Constituiicão n° 3/99 e do
Projeto de Lei n° 846/2000 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Passa-se 2
Parte da Ordem do Dia, corn a discussão e votaçao de pareceres sobre
matérias de deliberacão conclusiva das comissOes. Subrnetidos a discussão
e votação, são aprovados as Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lel
n°s 692/99, 1.023, 1.035, 1.040, 1.041, 1.047, 1.054 e 1.066/2000 (relator:
Deputado Ivair Nogueira); 1.080, 1.098, 1.117, 1.125, 1.132, 1.144, 1.146,
1.158, 1.182 e 1.186/2000 (relator: Deputado Mãrcio Kangussu). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca as mernbros da Comussão para a prOxirna reunião ordinãria,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissôes, 22 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia - Djalma Diniz.

ATA DA 50 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLiTICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte e dais de novembro de dois mil, cornparecem na
Sala das ComissOes as Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, Ailton
Vilela e João Batista de Oliveira, rnembros da supracitada Cornissão.
Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Dimas Rodrugues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerirnento do
Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar matérias constantes na pauta e, a seguir, passa a leitura da
correspàndéncia que se compOe do Oficio n° 186/2000, do Superintendente-
Geral Fundiário do ITER; de oficio do Sr. Ubaldo Severino Franco, Presidente
do Sindicato Rural de Santa Vitoria; e de telegrama do Chefe de Gabinete do
Ministro da Agricultura e Abastecimento, publicados no Diário do Legislativo"
de 18/11/2000. 0 Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.105/2000 ao
Deputado João Batista de Oliveira. Encerrada a 1a Parte da reunião, o
Deputado AIlton Vilela emite parecer mediante o qual conclui pela aprovaçao
do Projeto de Lel n° 1.011/2000, no 1°turno, na forma do Substitutivo n° i, da
Comissão de Constituiçao e Justica, corn a Emenda n° 1. Submetido a
discussão e votacäo, e aprovado o parecer. 0 Deputado João Batista de
Oliveira emite parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.105/2000, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituicão e Justica. Colocado em discussão e votaçao, e aprovado o
parecer. Passando-se 3 Fase da Ordem do Dia, o Deputado Paulo Piau
apresenta requerimentos nos quais solicita sejam realizadas audiências
püblicas da Comissâo para se discutirem as atividades desenvolvidas pela
RURALMINAS diante da proposta de reforma administrativa em tramitacäo
nesta Casa e se debater a integraçao da EPAMIG a area de competOncia
organica, tendo em vista a supracitada proposta de reforma. Submetidos a
votacao, cada urn por sua vez, são aprovados os requerimentos. 0 Deputado
João Batista de Oliveira requer audiência pUblica para debater a acão
organizada da indOstria para reduzir artificialmente os preços pagos ao
produtor de leite. Colocado em votação, e aprovado o requerimento. 0
Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado João Batista
de Oliveira e apresenta requerimento solicitando audiência da Comissäo corn
o Governador do Estado para se discutir a proposta de extincão da
RURALMINAS contida no projeto de el do Executivo que dispOe sobre a
reforma administrativa. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidéncia, o Deputado Dimas Rodrigues transforma a
reunião em reunião especial corn o objetivo de se debaterem as atividades
desenvolvidas pela RURALMINAS diante da proposta de reforma
administrativa em tramitação nesta Casa A seguir convida os Srs Augusto
César Soares, Vitor Soares, Shirley Campos Neto, Edson Nogueria de
Oliveira, Aloislo Barra, NiloSanto Pàôheco, Paulo Vicente Fonseca Reis,
José. Dirceu,' Agostinho Mendonça Condé, Ronaldo Costa Andrade, Kleber
Valença e Sara da Silveira Figueiro todos da RURALMINAS a tomar parte
nos trabalhos 0 Deputado Paulo Piau tece seus comentarios iniciats e logo
apôs, o Sr. Nib Santo Pacheco, na condiçãode expbitbr, discorresobre a
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questao, seguindo-se amplo debate conforme consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca os membros da
comissão para a proxima reunião ordinãria, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 23 de novembro de 2000.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilela - Marcio Kangussu.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.173/2000

Comissäo de SaOde
Relatôrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Alberto Pinto Coelho, objetiva
declarar de utilidade publica a Associaçao Brasileira das Vitirnas da
Talidomida - ABVT -, corn sede nesta Capital.

Examinada preliminarrnente a matéria pela Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, , "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida entidade possui como finalidade precipua efetivar certos direitos

e aspiraçOes das pessoas corn deficiência fisica causada pebos efeitos
teratologicos da talidornida, tais como: a integração na familia e na
sociedade; sua habilitacão e seu aproveitamento em funçOes ou profissöes
compativeis corn suas condiçoes fisicas; a prática de atividades socials,
civicas, recreativas e esportivas.

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

1.173/2000, corn a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituicão e
Justiça.

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, relator.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.199/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
RelatOrio

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lel n° 1.199/2000 visa
declararde utilidade püblica o Centro Nacional de Tecnobogia Ambiental -
CNTA -, corn sede no Municiplo de Bebo Horizonte.

Apos exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice a tramitação da matéria e apresentou-lhe a Emenda
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n° i, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, obedecendo
ao que dispoe o art. 103, I, "a", c/c o art. 102, VIII, ambos do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A entidade em epIgrafe é sociedade civil sem fins lucrativos que tern 01

finalidade precipua a implantaçao e divulgaçao das tecnologias voltadas para
a questao do meio ambiente.

Presta serviços de grande relevãncia na area de educação ambiental,
prornovendo atividades culturais e técnico-cientificas, compreendendo
seminários, conferéncias, cnvênios e prestacao de assessoria técnica a
pessoas fisicas e juridicas.

Assim, entendemos meritória a declaraçao de utilidade pUblica do centro,
näo so pelo caráter técnico-cientiflco de suas atividades, mas também por
funcionar como elo de integraçao entre a comunidade e os Governos
Federal, Estaduals e municipais, urtiversidades, outros institutos de natureza
similar e empresas.

Conclusão -
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.199/2000

corn a Emenda n° 1, proposta pela Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Cornissöes, 22 de novembro de 2000.
Adelino de Carvaiho, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.228/2000

Cornissão de Saüde
Rélatörio

De autoria do Deputado AntOnio JUlio, o Projeto de Lei n° 1.228/2000
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associaçao Unificada de Recuperaçao
e Apoio - AURA -' corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Prelirninarmente, foi a matéria encaminhada a Comissao de Constituiçäo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o rojeto a esta Comissão, péra deliberação conclusiva em turno
Unico, nos termos do art. 103, I, a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 trabalho da AURA, de inestimável valor, ameniza o sofrimento de

pessoas portadoras de doenças graves, bern como de seus familiares.
A Associaçao presta aèsistência gratuita aos pacientes encaminhados por

hospitais e clinicas conveniadas, lérn de atender as pessoas que a
procuram por conta propria

Tendo'éTh"vista a relevância de suas iniciativas, entendemosser pertinente
e rneritôriootItulo declarat&iode titiIidade pUblicá que se pretende Ihe seja
outorgad6

Conàlüsão:. 	 -.
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.228/2000, na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 23 de novernbro de 2000.
Pastor George, relator.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 894/2000
Comissão de Turismo, IndUstria e Comércio

RelatOrio
De autoria do Deputado Rogerio Correia, o projeto de lei em exame

pretende instituir o Programa Estadual de Incentivo a Recuperacao de
Empresas, sob controle gestionario dos trabalhadores - PrO-Autogestao.
Publicada em 28/3/2000, foi a proposição distribuida as ComissOes de
Constituiçao e Justiça, de Turismo, lndUstria e Comércio e de Fiscalização
Financeira e Orçamentãria. A Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora a proposicão a esta
Comissão, para que se pronuncie sobre o seu mérito.

Fundamentacao
A instituiçao de prograrna governamental corn o objetivo de amparar 0

controle. gestionário de empresas em situaçao falimentar ou em graves
dificuldades econOmicas e medida que encontra eco nas tendências
modernas de rediscutir a relacao entre o capital e o trabalho na sociedade.
Com efeito, a gestao de empreendimentos econOmicos pelos trabaihadores,
de formá cooperativa, garante a continuidade da produçao, a transparéncia
no gerenciamento técnico e administrativo e a participaçao dos empregados
nas decisOes.

E ainda a autogestao uma forma de combater o desemprego e a
decadéncia econOmica, na medida em que cria opcOes viáveis para a massa
de empregados que se vêem sem saida diante da faléncia das empresas.
Dezenas de experiencias no Pais tern revelado a viabilidade e a força do
modelo da gestao das empresas pelos que nelas trabalham. Dentre elas,
pelo menos quatro cooperativas de autogestao localizarn-se no Estado de
Minas Gerais.

Entendernos ainda que o Substitutivo n° 1, de autoria da Comissão de
Constituiçao e Justiça, desfigura o projeto original, dele retirando exatamente
Os dispositivos que ensejarao, se aprovada a Iei proposta, urn funcionarnento
eficaz e consequente do Prograrna. Por essa razão, sugerimos, corn 0
objetivo de recuperar a intençao original do autor da proposição e ao mesmo
tempo aprirnorar tecnicamente a matéria, possibilitando a sua plena
viabilizacao o Substitutivo n° 2.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 894/2000 na
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forma do Substitutivo n° 2, abaixo redigido, e pela rejeiçao do Substitutivo
n° i, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVON°2
Institui a Programa Estadual de Incentivo a Recuperaçao de Empresas sob

o Controle Gestionário dos Trabaihadores - PrO-Autogestao.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica institudo 0 Programa Estadual de Incentivo a Recuperação de

Empresas sob o Controle Gestionário dos Trabaihadores, também
denominado PrO-Autogestao.

Art. 2° - São objetivos do Programa:
I - evitar a desativaçao de empreendimentos econôrnicos em decorréncia

de crise econOmico- financeira, gerencial, tecnologica e comercial;
II - combater o desemprego e a queda na produçao econOmica e na

arrecadacão tributaria;
III - incentivar o controle gestionãrio das empresas em processo de

recuperação pelos trabathadores, em todos as niveis da atividade econômica.
Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na administraçao e na coordenaçao

do Programa:
I - incentivar atividades de qualificaçao profissional destinadas a dotar Os

trabalhadores de conhecimentos especificos da atividade desenvolvida pela
empresa em processo de recuperação e de gestão empresarial;

II - oferecer apoio técnico para a elaboraçao de projetos de recuperação de
empresas sob o controle gestionário dos trabaihadores;

Ill - oferecer apoio juridico, institucional e técnico a implementação dos
projetos,

IV - oferecer apoio financeiro a sua execução, na forma de financiamentos
pOblicos, aportes e dotaçoes orçamentárias especificas.

Art. 4° - Fica criado a Conseiho Deliberativo do PrO-Autogestão, ao qual
caberá a gestão administrativa, financeira e técnica do Programa, bern coma
a definião dos projetos a serem nele incluidos.

Pãrãgrafo Onico - 0 Conselho Deliberativo previsto no "caput" deste artigo
será composto por urn representante:

- da Secretaria de Estado do Planejarnento;
II - da Sécretaria de Estado da IndUstria e Comercio;
III -da Secretaria'de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança

e do Adolescenté;
IV -dascetrais sindicais, confederaçoes e federaçoes de trabaihadores

ue ténharn atuaçao e representação no Estado, escoihido em reuriião
pOblica dessas entidades, paratal oficiatmente convocada pelo Secretário de
Estado do Trabaiho e da Açao Social;

V - daconfederçoe efederaçoes de empresãrios que tenham atuaçao e
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representação,no Estado, escoihido em reunião pUblica dessas entidades,
para tat oficialmente convocada pelo Secretãrio de Estado do Trabaiho e da
Açäo Social;

VI - da Associaçao Nacional de Trabaihadores em Empresas de
Autogestão e Participacao Acionária - ANTEAG.

Art. 5° - Os recursos necessérios para a implementaçao do disposto nesta
Iei serão consignados na lei orçamentária anuat.

Art. 6° - 0 Poder Executivo regulamentará esta Iei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicaçao.

Art. 7° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicação. 	 -
Art. 8° - Revogam-se as disposicoes em contréria.
Sala das CornissOes, 21 de novembro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Cunha, relator - João Pinto Ribeiro.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 951/2000
Comissão de Direitos Humanos

Relatôrio
De autoria do Deputado João Leite, a projeto de lei em exame dispoe sabre

o Iivre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e carcerários.
Publicada em 15/4/2000, foi a praposição apreciada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. A pedido do Deputado Sargenta Rodrigues, foi encaminhada a
Comissão . de Administraçao POblica, tendo recebido desta parecer pela
apravação corn a Emenda n° 1. Vem, agora, o projeto a esta Comissãa para
ser examinado quanto ao mérito.

Fundamentacão
A tragedia das prisôes brasileiras vem-se repetindo ao tango dos anos.

Conforrne frequentemente mostram Os meios de comunicaçào, a falta de
organização de nossas instituiçoes carcerãrias é a principal motivo de
rebeliOes e fugas espetaculares. Pouco se tern feito para a alteraçao desse
quadro.

Embora as presos tenham seus direitos constitucional e legalmente
estabelecidos, membras desta Comissão puderam mais uma vez verificar,
em visita a carceragem da Divisão de TOxicos e Entorpecentes da Secretaria
da Segurança POblica, nesta Capital, que nem sempre esses direitos são
respeitados.

Esse não é urn caso isolado. Esta Camissão continuamente recebe
denUncias de familiares e presos desesperados, ariginárias de diversas
unidades prisianais localizadas em todo o Estado, o que mostra que nossas
prisOes devern estar sob a permanente vigilancia da sociedade, se se
pretende acabar corn os tratamentos desumanos nelas praticados. Sern esse
olhar vigilante, as violaçoes e as violadores permanecerao refratários a



896qualquer ação de renovaçao e de mudanca de urn sistema penal que sequerjusto e humano.
Não e outra a intençao do projeto do nobre Deputacjo João Leite Ao sedetermjnar o l yre acesso de autorjdades aos estabelecimentos policials ecarcerárjos do Estado, pretende-se dar a sociedade a possibilidade deaveriguar, denunciar e coibir a violêncja, a corrupcao e outros atos lesivos

aos direitos e a dignidade dos presos. Acreditamos que é por rneio de
iniciativas como essa que se pode dar urn basta aos desrespeitos e violacoesimpunemente cometidos por representantes do Estado contra o cidadão e
contra os mandamentos egais e Constitucionaps

Tendo em vista a necessjdade de se obter major eficác p a na busca dosobjetivos do projeto, apresentamos a Subernenda n° 1 a Emenda n° 1, daComjssão de Administracao PUbjjca
Conclusão

Pelo exposto somos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 951/2000 no 1°
turno, corn a Emenda n° 1 da Comjssao de Adrnin:stracao PCiblica e a
Subemenda n° 1 a Emenda n° 1, a seguir apresentada

SUBEMENDA N° 1 AEMENDA N° 1Dé-se ao inciso II do art. 2° a seguinte redacao-
"Art. 2° - 	 ..........
II - med iante prévia e expressa comunlcacao ate duas horas antes da visjtaa autorjdad responsável pelo estabelecimento ou sem previa comunicaçao ,desde que cornponha corn itiva presidida por autor p çjae relacjonada no incisoanterior;".
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Glycon Terra Pinto, Relator - Adelmo CarnejroLeão.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.000/2000Cornissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia
R&atôrio

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em exame dispoe
sobre a ciaçao do Programa Saüde na Escbla no ãrnbito da rede estadual de
ensiñö do Estado de Minas Gerajs e dé outras providencias

A Comissao de Constituicao e Justiça concluju pela juridiciciadeconstitucionalidade e legal idade da proposlcao
Vem agora a proposicao a esta.Cornjssao para, nos termos do art. 188, 

C/co art. 102; VI, a, dO Regimerito Interno, receber parecer quanto ao mérito.., . . 	
Fundamentaçao

A proposicao em anãlise tern por escopo criar o Programa SaUde naEscola,destjnado a garatir a rornocao a-protecao e a educacao para a
saUd dos alunos da rede estadual de ensino.
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Urn aspecto importante que deve perpassar as discussôes sobre a

implantacäo de projetos educacionais é a sua adequação as diretrizes gerais
vigentes e a realidade atual da gestão das politicas internas do sistema de
ensino. A polItica adotada pela Secretaria da Educaçao tern buscado, de
forma gradativa, a sintonia corn as diretrizes ernanadas da LDB, de forma a
garantir a autonomia administrativa, financeira e pedagogica das escolas, a
democratização da gestao escolar e a busca da legitimacão das formas de
atuação por rneio de consultas a comunidade. Tal fato pode ser verificado
não apenas na nova legislação de comandos descentralizadores adotada
pelos órgãos responsaveis pelas politicas educacionais do Estado, mas em
acoes efetivas de descentralizaçâo, como a promocao de fOruns regionais
destinados a subsidiar a decisão, pelas escolas, da forma de organizacão do
tempo escolar, considerando-se as peculiaridades locals e regionais, os
recursos humanos disponIveis e os interesses da comunidade.

Nesse sentido, o projeto em estudo, ao predeterminar a criação de urn
programa especIfico corn excessivos conteüdos disciplinares e acOes de
diagnostico e assistência a saüde, sern a necessãria delimitaçao formal das
duas linhas de . atencao, deixa de considerar que as atividades de urna escola
estadual se condicionam a organizacao do tempo escolar definido em sua
proposta pedagogica e a limitaçao contida na Resoluçao SEE n° 008, de
26/1/2000, que estabelece, em seu art. 41, § 3°, que nos ensinos
fundamental e médio diurnos o nUrnero de módulos semanais (que inclui
mOdulos-aula e atividades) não podera exceder a 25, e no ensino noturno, a
27, a firn de viabilizar a pratica de Educaçao Fisica. Portanto, o tempo do
aluno deve ser estabelecido de forma racionalizada, e a criaçao de conteUdos
curriculares e atividades, quando nao considerada a adequaçao ao tempo
escolar e, ainda, a disponibilidade de recursos humanos e a proposta
pedagogica dos estabelecimentos e dos sistemas de ensino vigentes, tende a
tornar-se uma pratica alheia a realidade da escola e, portanto,
operacionalmente inviável.

No que concerrie as acOes de diagnOstico e assistência, consideramos que
este deva ser urn tema tratado a parte, urna vez que a gestão da saüde, além
de constituir uma competência dos órgaos que integram o SUS, possui
caracteristicas próprias, sendo a descentralizaçäo das acOes seu traço
fundamental. A Lel Federal n° 8.080, de 19/9/90, em seus arts. 17, I, e 18, I,
determina que compete a direçao estadual do SUS promover a
descentralizaçao, para os municipios, dos serviços e das açoes de saUde, e a
direçao municipal, planejar, organizar, controlar e avaliar as açöes e Os
serviços, bern como gerir e executar Os serviços püblicos de saüde. Dessa
forma, urn programa de atendimento como sugere a proposição em anãlise
deve, prirneiramente, ser criado sob a responsabilidade dos orgãos
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integrantes do sistema de saUde, e em Segundo lugar, estar em sintonia
corn os critérios de funcionamento desse sistema, que pressupöe, entre
outros principios, a participação efetiva dos municIpios na execução dos
serviços.

Outros problemas ocorridos na formulaçao da proposiçao, que não foram
abordados na análise da Comissão de Constituiçao e Justiça, mas que
devem ser aqui elucidados porque também se relacionam diretamente corn
as condiçoes de exequibilidade do projeto, são os relativos a Organizaçao dos
Poderes do Estado e a divisão de competéncia entre Os Orgãos da
administraçao. Ao criar a funçao de Agente da Saüde para a execucao do
Programa, estabetecendo ate mesmo seu regime de trabaiho, incorre-se em
algumas impropriedades: a criação de cargos e funçOes na administraçao
pUblica bern como o regime em que se enquadram os servidores são matéria
de iniciativa privativa do Governador, conforrne o que preceitua o art. 66, Iii,
'b' e 'c", da Constituiçao Estadual. Da mesma forma, a determinaçao de que
a referida funçao de Agente de SaUde serã exercida por servidor da
Secretaria da Educaçao diz respeito a organizaçao e atividade do Poder
Executivo, assuntos que também pertencem a esfera administrativa e,
portanto, são adstritos a competéncia do Governador do Estado. A promoçao
da vigilância epidemiolOgica (inciso IX do art. 30) compete aos Orgãos
integrantes do sistema de saüde, e, estando a escola ja incluida entre Os
estabelecimentos de serviços de interesse da saUde, a inclusão daquela ação
no Programa representaria uma superposição de funçOes no Estado.

Em suma, a despeito da relevãncia social de que se reveste a idéia contida
no projeto, verifica-se, pelas razOes apresentadas na seqUência desta
exposiçao, que a sua concretizaçao legal, da maneira corno fol formalizada,
não alcançaria a eficácia desejável, além de a propoSição apresentar
diversos problema de ordem técnica e juridica em sua redaçao.

Entretanto, nao se pode deixar de considerar a impOrtãncèa da educação
para a saUde na formaçao de crianças e adolescentes, pois a escola, ao
cohtribi,ir para o desencadeamento de açOes educativas articuladas, está
trabaihando conteüdos, conceitos e principios sob a perspectiva da efetiva
prornoção da saUde.

Dessa forma, para resgatar a essência do projeto, de forma a possibilitar a
efetivaçao de seu cumprirnento pelo Estado, entendemos ser recomendável
realizar algumas alteraçaes substanciais em seu formato, levando-se em
conta as consideracoes tecidas neste parecer, que cQnsubstancjarnos no
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diantedo exposto, opinamos pelaaprovacao, no 10 turno, do Projeto de Lei

h0t000/2000 na forma do Substitutjvo n01, que apresentamos.

899
SUBSTITUTIVO N° 1

Institul as diretrizes estaduais de educacão para saUde no âmbito da rede
estadual de ensino e d outras providéncias.

Art. 1 0 - A educação para a saüde, como urn dos pilares da concepção de
promocão da saUde, tern 0 objetivo de formar cidadãos conscientes de seu
papel na mudanca do atual quadro da saUde no Estado e habilitá-los para
atuar no processo de melhoria de suas condicOes de vida.

Art. 2° - Os estabelecimentos de ensino promoverão a educacão para a
saUde orientados basicarnente pelas seguintes açoes:

- busca de alternativas curriculares e metodolôgicas integradas -aos
programas educacionais em desenvolvimento, a serem definidas em
conformidade corn as diretrizes gerais de organizacão do ensino nas escolas
estaduais, corn as orientaçoes da Secretania de Estado da Educação e das
Superintendéncias Regionais de Ensino e corn a proposta pedagogica
aprovada pelds colegiados escolares em cada estabelecimento de ensino;

II - aproveitámento dos recursos e tecnologias disponiveis, como videos e
programas audiovisuais veiculados pelos Ministérios da Educacão e da
Saüde e outros;

Ill - apoio as iniciativas de carater local e regional e a participacão da
comunidade interessada;

IV - realizaçao de parcerias entre o Estado, municIpios, orgaos
governamentais, organizaçôes da sociedade civil e outros interessados;

V - avaliação permanente das acôes desenvolvidas, visando ao seu
adequado planejamento e, conforme o caso, a sua reorientação.

Art. 30 - Os programas, atividades e outras propostas desenvolvidos
conforme as estrategias adotadas em cada estabelecimento de ensino
visarão, precipuarnente, a garantia de educação sanitaria basica ao
educando, compreendendo os seguintes conteUdos minimos:

- noçôes de higiene corporal e ambiental;
II - educação alimentar e prevencao de doenças decorrentes de maus

hébitos alirnentares;
III - noçöes de saneamento básico e de preservação do meio ambiente;
IV - orientaçOes sobre:
a) sexualidade, gravidez na adolescência e formas de contracepcão;
b) prevençao, sintomatologia e diagnostico da AIDS e de outras doencas

sexualmente transrnissjvejs;
VI - esciarecirnentos acerca dos problemas advindos do uso de drogas,

bebidas alcoólicas e pratica do tabagismo;
VII - informaçoes sobre doenças imunopreveniveis e vacinas.
Art. 4° - A execução das açöes relativas a educaçao para a saUde serão

desenvolvidas por meio da celebracao de convénios ou instrumentos
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congeneres entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de
Estad da SaUde, corn vistas a capacitaçao dos profissionais do Quadro de
Pessoal do Magisterlo para a respectiva funçao.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta Iei no prazo de noventa
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissoes, 22 de novembro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Eduardo

Brandão - Antonio Andrade.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.011/2000

Cornissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.011/2000 autoriza
o Poder Executivo a conceder isenção do recolhimento do ICMS incidente
sobre o abate e a industrializaçao de came no Estado.

A Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta Comissäo para receber
parecer quanto ao mérito. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentaçao
0 projeto em análise tern por objetivo estabelecer mecanismo de estimulo

ao abate de animais e a industrializaçao da came no Estado, mediante a
isencão do recolhimentô do ICMS incidente sobre essas mercadorias.
Espera-se, corn a medida, evitar a transferencia de frigorIficos e de outras
unidades industriais ligadas ao processamento de carnes para outros
Estados da Federaçao.

A iniciativa e bastante louvável e oportuna. Minas Gerais deixou de ser, ha
alguns anos, 0 detentor do malor rebanho de gado bovino de code do Pals,
posicão ocupada atualmente pelo Estado do Mato Grosso. Segundo os
estudiosos do assunto, o mesmo está ocorrendo corn relaçao a produçao
leiteirà, corn o Estado de Goiás prestes a assumir a lideranca nacional,
tradicionalmente ocupada pelos mineiros. Essa sitüaçao não ocorre 01
acaso. Sern entrar no mérito ,da discussäo sobre a chamada "guerra fiscal",
sabe-se que esses Estados tern praticado urna politica agressiva de
incentivos a cadeia produtiva pecuaria corn enfase na ndustrializaçao Corn
isso, Urn grande •n0rn'ro de frigorificos e abatedouros foi transferido,
especialmente de Minas São Paulo Parana e Santa Catarina para aquelas
regrOes que lucrarn corn a ge?çao de empregos e renda que a atividade traz
consigo As perdas de receita decorrentes da renuncia fiscal que essas
rnedidas acarretarn são plenamente reáompensadas corn o dinamismo
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imposto a economia como urn todo.

Corn relacão a forma, entendernos que a do Substitutivo n° i é mais
adequada as necessidades do setor, pois inclui o segmento avicola entre os
beneficiãrios do projeto, o que nos parece justo. No mesmo sentido, estarnos
apresentando,ao final deste parecer, a Emenda n o 1, corn o intuito de
conferir tratamento semelhante a came de peixe.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovacao do Projeto de Lei n°

1.011/2000, no 19 turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Constituicão e Justiça, corn a seguinte Emenda n° 1.

EMENDAN°1
Dê-se ao "caput" do art. 1° do Substitutivo n° i a seguinte redaçao:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçOes previstas em regularnento, a reduzir, ate a aliquota zero, a carga
tributária de lCMS incidente sobre o abate de a yes, de peixes, de gados
bovino, bufalino, caprino, ovino e sulno, inclusive o comércio varejista,
observado o disposto no § 4° do art. 75 do Decreto n° 38.104, nas seguintes
operaçOes:".

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - João Batista de

Oliveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.105/2000

Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.105/2000, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro
Leäo, dispOe sobre a habilitação de estabelecimentos que produzem ou
manipulam,alirnentos destinados a venda no cornércio, e elaborados no
Estado de Minas Gerais por produtores artesanais ou de agricultura familiar
filiados a uma associação ou cooperativa.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou. Vem, agora, 0 projeto a esta Comissão para ser
apreciado em seus aspectos de mérito.

Fundamentação
0 objetivo major do projeto em exame é disciplinar a producao e a

manipulaçao de alimentos provenientes do agroartesanato ou de agricultura
familiar, corn vistas a garantir a qualidade desses produtos e a segurança da
saUde do consumidor. Para tanto, propöe uma série de medidas que visam a
Incentivar o produtor artesanal de alimentos, por intermédio de suas
associaçoes ou cooperativas, a regularizar sua situação perante o poder
pUblico.

ci
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Durante a anãlise na Cornissäo de Constituiçao e Justiça, 0 projeto
recebeu uma série de sugestôes, provenientes de amplas discussOes corn as
segmentos da sociedade envolvidos corn a questão, como representantes do
Projeto Mãos de Minas, da area de vigilância sanitária da Secretaria de
Estado da Saüde e do Instituto Mineiro de Agropecuaria - MA. 0 Substitutivo
n° 1, resultante dessas discussôes, além de corrigir as falhas de ordens
constitucional e legal e de técnica legislativa da proposição original, traz urn
conjunto de direitos para os p rodutores e suas associaçöes ou cooperativas.
Entre esses direitos, destacam-sea obtençao de empréstirnos junto a fundos
estaduais de fomento, tratamento simplificado quanto as questOes tributãrias
e administrativas e orientaçao técnica, inclusive a de natureza gerencial, dos
órgãos e das entidades pUblicas.

A iniciativa e bastante meritOria, uma vez que a agroartesanato é uma das
mais antigas atividades em todo a mundo. Em alguns paises, como a Franca,
constitui urn segmento moderno e sofisticado da econornia, garantindo
emprego e renda para milhOes de pessoas envolvidas na produçao de doces,
queijos, bebidas e outras especiarias deluxo. Em todos os casos, o que se
observa é a garantia da qualidade do produto, resultante das caracteristicas
de determinada região e de métodos tradicionais de produção, que refletern
valores culturais apurados ao longo do tempo.

Minas Gerais, corn suas caracteristicas histOricas, tern urn agroartesanato
variado, mas que se encontra, em grande parte, na clandestinidade. Isso se
deve, principalmente, as obrigaçoes impostas pela legislaçao existente sobre
inspeção sanitária de alirnentos, voltada para Os grandes estabelecirnentos
industriais. 0 projeto em exarne, na forma do substitutivo da Cornissão de
Constituiçao e Justiça, representa a possibilidade de retirar urn grande
nOrnero de familias da econornia informal, corn reflexos altamente positivos
para o Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lel n°

1.105/2000, ncr1° turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Cornissão de
Contituiçao e Justiça.

Sala das Cornissöes, 22 de novembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - João .Batista de Oliveira, relator - Ailton

Vilelé. ' 	 i...,
PARECER PARA 0 1°TURNO DO PROJETODE LEt N° 1.021/2000

Comissão de Administracao Publica
-	 RelatOrio

De autoria. do Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n° 1.021/2000
autorizao Governodo Estado a substituir a CEASA e a CASEMG pelo
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Mineirão e pelo Mineirinho, nas negociaçöes corn o Governo Federal.

A Comissão de Constituicão e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn a
Ernenda n° 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, xaminar a proposição quanto ao mérito, nos termos
regimentals.

Fundamentação
A proposicão autOriza a Estado a promover a alienaçãa do Estádio

Governador Magalhaes Pinto - Mineirão - e do Ginãsio Jornalista Felipe
Henriot Drumrnond- Mineirinho - em substituição ao Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASA - e a Cornpanhia de Armazéns
e Silos do Estado de Minas Gerais S.A - CASEMG - nas negociaçôes
entabuladas pelo Estado corn o Governo Federal para fins de amortização da
conta gráfica. Trata-se, portanta, de projeto de natureza autorizativa, que não
vincula, em principio, a Poder Executivo, pals apenas he confere
discricionariedade rio trato da questão.

A medida foi amplamente debatida par esta Cornissão, no dia 7 de
novernbro deste ano, corn representantes do Executivo Estadual, do
Presidente do CEASA e da CASEMG, bern coma corn a Adrninistração de
Estádios de Minas ,Gerais - ADEMG.

Embora reconheça que a renegociacão corn a Governo Federal ern torno
dessa substituiçao seja dificil, a Secretãrio de Estado da Fazenda, por
interniédio de seu representante, Sr. Hilton Secundino Alves, manifestou-se
favorável ao projeto.

De nossa parte, entendemos que essa providência e válida, tendo em vista
a impartãncia do CEASA e da CASEMG no setor de distribuiçao de alirnentos
e para a politica agricola estadual. A bern da verdade, a alienaçäo dessas
entidades para a Governo Federal representou urna perda rnuito grande para
Minas Gerais, porem, a época, ao que tudo indica, o Estado se viu obrigado a
oferecer essas empresas ao Executivo Federal, para pagarnento da conta
gráfica, orçada em tomb de R$330.000.000,00.

Transferidas para a acervo federal sob a responsabilidade do Ministério da
Agricultura, o CEASA e a CASEMG deverão ser privatizados brevernente,
canforme nos informou a Presidente dessas instituiçoes, par força de decreto
federal receriternente editado.

Cabe-nos, sern sombra de düvida, envidar todos os esforços para
preservarmos esse patrimônio pCiblico, que cumpre urn papel relevante na
politica de preços agricolas e de abastecirnento alimentar. São esses as
motivos que nos levam a votar favoravelmente ao projeto de lei em apreço.

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

z
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1.021/2000 corn a Emenda n o 1, apresentada pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissoes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Sávio Souza Cruz (voto contrário).
PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.143/2000

Comissão de Administraçao Püblica
Relatorjo

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei ern epigrafe
dispoe sobre a obrigatoriedade de o ente püblico, o concessionárjo e o
permissionario notificarem a Prefeitura antes de iniciarem a execuçao de
obras e serviços no respectivo municIpio.

Encaminhada a matéria preliminarmente a Comissao de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, vem o projeto agora a esta
Comissão para receber o parecer de mérito.

Fundamentacao
Comumente o Estado, por meio de empresa pUblica, concessioriárja ou

permissionéria, executa obras e serviços nos municipios sem notificar corn
antecedéncia as Prefeituras. Além dos transtornos em virtude da falta de
aviso do inIcio das obras, essa prätica causa prejuizos financeiros ao
municiplo, decorrentes da não-cobrança do imposto sobre serviço - ISS.

A proposiçao reveste-se de grande importãncia porque, ao exigir do
executor a prévia notificaçao do inicio das obras, corrige, corn eficãcia, a
omissão da lei. Importante é salientar que, não obstante possa existir lei de
posturas munièipais que regule a matéria em questao, nada impede que se
institua no ámbito estadual lei especifica que vise a notificação prévia para a
realização de obras ou servicos.

0 Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, teve por
finalidade adequar o projeto a técnica legislativa, conservando-se inalterado
seu objeto.

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

1.143/2000 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissao de Constituiçao e
Justiça.

SàladasComissc5es22 de novembro de 2000.
"JOrge Edijardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana r. relator - SargentoRodrigues Savio Souza Cruz.

PARECER pARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.163/2000
Comissão de'Administracao PUblica

RèlatOrio ......
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De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n°

1.163/2000 visa a assegurar as pessoas surdas o direito de serem atendidas
por servidor apto a comunicar-se por meio da Lingua Brasileira de Sinais -
LIBRAS - nas repartiçöes pUblicas estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposicão na forma do
Substitutivo n°j, que apresentou.

Vem, agora, .0 projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
0 projeto.de lei em estudo visa a tornar obrigatOrio o atendimento

prioritãrio, nas repartiçôes publicas, dos portadores de surdez, por meio da
Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS, que pode seraprendida por qualquer
pessoa.

A LIBRAS é composta dos elementos sintéticos e semâflticos pertinentes a
gramática, preenchendo, assim, os requisitos cientificos para ser considerada
instrumental linguistico eficaz. Possui elementos classificatOrios identificãveis
de uma lingua e demanda pratica para seu aprendizado, como qualquer
outra.

Foi na década de 60 que as linguagens de sinais foram estudadas e
analisadas, sendo reconhecido seu "status" de lingua viva e autOnoma.

0 aprendizado da lingua oral não favorece, como se pensava
anteriormente, a verdadeira integracao do surdo no mundo ouvinte, onde e
visto como urn pseudo-ouvinte, nem sua adaptação ao seu prOprio mundo.
Dai a necessidade de que sua lingua ganhe espaco na sociedade ouvinte,
que cada vez mais se interessa em estudar a comunidade surda e se
comunicar corn ela.

A proposição em análise pretende, ainda, que o Estado qualifique
servidores pUblicos como especialistas tradutores-intérpretes da LIBRAS.

Entre duas comunidades que utilizam linguas diferentes, 0 processo de
interaçao se dé por intermédio do tradutor-intérprete. No caso da relação
entre surdos e ouvintes, a intermediacão e feita pelo intérprete de lingua de
sinais.

No Brasil, a.profissão de interprete de lingua de sinais para pessoas surdas
ainda não e reconhecida pelos orgãos competenteS, o que é esperado
ansiosamente por toda a comunidade que atua nessa area.

Estudos indicam que, para tornar-se intérprete, o interessado deve,
primeiramente, aprender a lingua de sinais em urn nivel mais profundo e
inteirar-se da cultura da cornunidade surda. Alérn de ter habilidade para esse
aprendizado e,conviver corn a comunidade, o interessado deve ter 2° grau
completo e disponibilidade para participar de atividades juntamente corn
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surdos.

0 conhecimento pleno da lingua portuguesa e de fundamental importância
para o exercicio dessa profissão, uma vez que o intérprete necessita tanto
ser fluente na lingua de sinais como ter dorninio total da lingua falada no

- Brash.
Dessa forma, apos cuidadoso estudo sobre a proposta em comento,

ressaltamos a importãncia de sua aprovaçao nesta Casa, para que as
minorias estejam cada vez mais integradas a sociedade e possamos ouvir
todas as "vozes" do nosso povo.

Entretanto, corn vistas a estipular urn prazo razoável para que o Estado
qualifique seus servidores, apresentamos a Emenda n o 1 ao Substitutivo n o 1.

Conclusâo
Diante do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 1.163/2000,

na forma do Substitutivo n° 1, da Cornissão de Constituiçao e Justiça, corn a
Emenda n° 1, que ora apresentamos.

EMENDAN°1
Dê-se ao § 2° do art. 1° do Substitutivo n° la seguinte redação:
"Art. 1°- ...............................................
§ 2° - 0 Estado, no prazo de cento e oitenta dias contados da data da

publicaçao desta lei, qualificará servidores pOblicos para o atendimento as
pessoas surdas, utilizando recursos financeiros provenientes do Tesouro
Estadual, de repasses do Fundo de Amparo ao Trabaihador - FAT - e de
convênios corn instituiçOes nacionais e internacionais.".

Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho PatrUs, relator -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA 0 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.185/2000

Comissão de Direitos Hurnanos
Relatôrio

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 1.185/2000
dispoe sobre equipamentos obrigatOrios de segurança em Bancos 24 horas
localizados no territOrio do Estado. Publicado no "Diãrio do Legislativo" de
31/8/2000, foi o projeto distribuido a Comissão de Constituiçao e Justiça, que
opinou pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a
proposição a esta Comissão, para que se pronuncie sobre o mérito da
matéria.

Fundamentaçao
A nstituição de mecanismos e equipamentos obrigatorios de segurança

para as agenciasdos Bancos 24 horas e medida que encontra eco na funçao
constituciOiial do Estado de garantir a segurança do cidadão 0 usuario dos
srviç6s das- aêrcis bancãrias 24 hoths encbntrà-se cértamèhte, pelo
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caráter diferenciado desses postos em relacao as agencias
convencionais, mais vulnerável a ação criminosa. Muitas vezes utiliza o
servico durante a noite, ou nos fins de semana, expondo-se a situacao de
major risco do que quando se utiliza das agencias convencionais. Tornam-se
cada dia mais frequentes as relatos de assaltos, furtos de cartão eletrônico e
constrang i mentos vividos por correntistas nesses postos.

A medida proposta é válida, ainda que constitua tão-somente, como tantas
outras, uma tentativa de reacão tôpica aos efeitos imediatos do crescimerito
dos crimes contra o patrimOnio.

Somos, ainda, plenamente favoráveis ao substitutivo proposto pela
Comissão de Constituiçao e Justiça, que ajusta dos pontos de vista legal e
formal a iniciativa do autor da proposição em exame.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.185/2000, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das CornissOes, 22 de novembro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.197/2000

-	 Comissão de Turismo, Indüstria e Comércho
RelatOrio

O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado, tern por objetivo a
reorganizaçao do Conselho de lndustrializacão. Encaminhado inicialmente a
Comissão de Constituiçao e Justica, que opinou pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem, agora, a prOpoSiçãO a esta Comissão,
para emissão do parecer quanto ao mérito.

Fundamentacao
O Conselho de lndustrializaçao, de que trata o projeto em exame, foi criado

em 1967. Subordinado a Secretaria de IndUstria e Comércio, tem por
finalidade participar da elaboração da politica de industrialização em
consonância corn a politica de desenvolvimento econOmico e social adotada
pelo Governo do Estado.

Conforme argumenta a autor do projeto em sua exposição de motivos, as
Significativas transformaçoes verificadas no sistema industrial brasileiro nas
ultirnas décadas exigem que esse órgão colegiado tenha urn desempenho
mais ãgil e de maior eficácia, tendo em visita a necessidade de se consolidar
e ampliar o parque industrial mineiro.

Outro aspecto relevante e o de dar major representatividade ao Conselho,
por meio da inclusao de seis representantes da sociedade civil entre Os seus
membros. 0 projeto pretende estender a participaçäo na composição do
Conselho ate então restrita aos organismos pUblicos, a entidades
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empresariais. Acreditamos ser essa uma irnportante medida, que se
encontra em sintonia corn os fundamentos democráticos que regem, na
atualidade, a sociedade brasileira.

Para garantir o carãter democrático do Conselho e, no entanto, essencial
que as entidades representativas dos trabaihadores também possam dele
partidpar, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 5. As entidades
sindicais são, hoje, instituiçoes profundamente afetadas pela questao do
desemprego, o que as tern levado a buscar novas oportunidades de
promoção do trabalho e da renda de seus fihiados. Sua participação no
Conselho poderá contribuir para que a politica industrial a ser implantada em
nosso Estado considere questöes fundamentais para o trabaihador,
ampliando, assim, seus beneficios a urn nimero maior de cidadãos.

Conforme observaçao feita pela Comissão de Constituiçao e Justiça em
seu parecer, a indicaçao das entidades civis deve permitir a ampla
participação de todas as entidades interessadas na forrnulaçao das normas
básicas da poiltica de industrializaçao. Para garantir a autonornia dessas
entidades civis na indicaçao do seus representantes no Conselho de
lndustrializaçao, apresentamos a Subemenda n o 1 a Emenda n° 3.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.197/2000,

no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituiçao e
Justiça, a Emenda n° 5 e a Subemenda n° 1 a Emenda n° 3, desta Comissão,
apresentadas a seguir.

EMENDA N° 5
Acrescente-se o seguinte inciso Ill ao art. 5°:
"Art. 5° - 	 ..................................

Ill - 6 (seis) membros indicados por entidades representativas dos
trabaihadores da indüstria, da agroindustria e do comércio, sendo 2 (dois)
para cada setor;".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 3
Dé-se ao § 1° do art. 5° a seguinte redação:
"Art. 5° - 	 .................................
§ 1° - Os representantes das entidades civis serão escoihidos em reuniOes

setonais convocadas para esse firn pelo Secretãrio de Estado da IndUstria e
Comércio e serão nomeados pelo Governador;".

Sala das Comissöes, 21 de novembro de 2000.
Fábio Avelar, Presidentee relator - Mãrcio Cunha - João Pinto Ribeiro.

PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.219/2000
Comissão de Administraçao Püblica

Relatôrio
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De autoria do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epigrafe dispoe sobre 0 serviço voluntário no Estado.
A matéria foi, preliminarmente, distribuida a Comissão de Constituiçäo e

Justica, que conclulu 01 sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Nos termos do art. 188 c/c o art. 102, I, do Regimento Interno, vem a
proposicão a esta Comissão para receber parecer de mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o Estado a admitir a prestação de

serviço voluntário em seus orgãos e entidades, nos termos da Lei Federal n°
9.608, de 18/2/98. Determina que o Estado incentivará a prestação de serviço
voluntàrio, devendo promover campanhas educativas corn essa finalidade.
Obriga, também, o Estado a afixar, em seus prédios, cartazes contendo a
relação dos órgãos e das entidades pUblicas em que haja vagas para
prestadores de servico voluntãrio, bern como os requisitos exigidos para a
prestaçao do serviço.

O serviço voluntário tern representado significativa contribuição na
execuçao de,politicas e projetos sociais, culturais, educacionais, cientificos,
recreativos e humanIsticos. Atualmente, a sua importãncia é maior nas
organizaçöes nao-governamentais. Afinal, ate fevereiro de 1998, a sua
admissão no Estado era questionada, uma vez que se temia que as
voluntários pleiteassem a declaraçao de vinculo de emprego corn a Estado.
Entretanto, corn o advento da Lei Federal n° 9.608, de 1998, esse risco
deixou de existir, ja que o paragrafo ünico do art. 10 da referida lei dispOe
expressamente que a servico voluntário não gera vinculo empregaticio, nern
obrigação de natureza trabalhista, previdênciária ou afim.

Verifica-se, pois, que a admissão de voluntarios nos orgãos e nas
entidades pUblicas não representa hoje nenhuma inseguranca juridica, razão
pela qual deve ser estimulada e prornovida pelo Estado, haja vista a sua
potencial capacidade de contribuição na prestaçao de servicos publicos e na
execuçao de politicas pUblicas.

E importantè observar que, em razão da importância do serviço voluntário
no mundo atual, as NaçOes Unidas vOm desenvolvendo programas e
atividades a fim de prornové-lo e aumentar o seu reconhecimento. Visando a
cotocar emevidência Os resultados alcançados por voluntarios espathados
por todo a mundo e a incentivar as pessoas a se engajarem em programas
dessa ordem, esse orgao internacional proclamou 2001 o Ano Internacional
de Voluntários.

Consideramos conveniente, outrossim, a declaração expressa de que a
exercicia do serviço voluntário é de relevante interesse pUblico. Par isso,
apresentamos a Emenda n° i.

Conclusão

0

U
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Diante do exkosto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n°

1.219/2000 corn a Ernenda n° 1, a seguir redigida.
-	 EMENDANOl

Acrescerite-se onde convier:
'Art..... - 0 serviço voluntário e de relevante interesse pUblico.".
Sala das Cornissoes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues -Chico Rafael.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEl N° 1.226/2000

Comissão de Administraçao POblica
Relatôrjo

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em anãlise dispoe
sabre o uso de aeronaves oficiais no ârnbito da administraçao pUblica
estadual direta, indireta e de empresas pOblicas.

Publicado em 6/10/2000, foi o projeto examinado preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n° 1, cabendo agora a esta
Comissão analisá-lo quanta ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
Ao disciplinar a utilizaçao de aeronaves oficiais no ãmbito da administraçao

pUblica estadual, o projeto busca canter a sua abusiva utilizaçao, tendo como
objetivo a eficiência e a moralidade do setor pUblico.

Para tanto; dispoe que a utilizaçao das aeronaves oficiais serã feita
exciusivamente para desempenho de atividades próprias dos serviços
pUbticos, ressalvados Os casos que especifica; enumera as autoridades as
quàis se reserva o seu uso e estabelece ainda as procedimentos a serem
seguidos quando de sua utilizaçao.

Ao ser a projeto apreciado pela Comissão de Constituiçao e Justica, foi-lhe
apresentada a Emenda n° 1, que exclui dos procedimentosprevistos no
projetô as açöes que tenham par fin a coleta, a processamento e a
tránsfusão de sangue, bern coma a busca de . Orgaos, tecidose substâncias
hurnánas destiñada a transplante,.pesquisa e tratamento. Devido a urgência
dè tais açôès, e desejávelqiie,elas possam serregistradas posteriormente,
sob5ënà de ficarem camprometidas

CUmpre; entretanto, rèssaltar que a art. 1° doprojeto disciplina autilizaçao
das aeronaves no âmbito da administraçao püblica estadual direta, indireta e
de ehiprésaT p0blics. Todavia,' a . expressão "empresa püblica" é
desnecesséria no texto do piojeto, uma vez qüe ja se encontra abrangida
pela administraçao pUblica indireta. Sabre esse assunto dispöe a
administrativista Maria Sylvia Di Pietro: "ôompöem a administraçao indireta,
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no direito positivo brasileiro, as autarquias, as fundacoes instituldas pelo
poder pUblico, as sociedades deeconornia rnista e as empresas pOblicas".

Ressalte-se ainda que a projeto, embora discipline o usa das aeronaves no
ârnbito da adrninistração publica direta e indireta, ao enumerar as autoridades
que poderão ser transportadas em missöes oficiais, não inclui nesse rol as
dirigentes das entidades da administração indireta do Estado, quais sejam as
dirigentes de autarquias, de empresas publicas, de sociedades de economia
mista e de fundaçoes. Assim, o art. 6° merece reparo, corn a objetivo de se
corrigir tal irnpropriedade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.226/2000 corn a

Ernenda n° 1, da Cornissãa de Constituição e Justica, e as Emendas n°s 2 e
3, que apresentamos.

EMENDA N° 2
Dé-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - A utilizacão de aeronaves oficiais, no ârnbita da administração

pUblica estadual, direta e indireta, obedecerã ao disposto nesta lei.".
EMENDAN°3

Acrescente-se ao art. 6° a seguinte incisa IX, renumerando-se as demais:
"Art. 6° - ...........................................................
IX - dirigentes de autarquia, fundação, empresa pUblica ou de econornia

mista;".
Sala das Camissöes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargenta Rodrigues, relator -

Doutar Viana - Chico Rafael.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.235/2000

Comissäo de Administracao PUblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a Projeto de Lei n°
1.235/2000 visa a regulamentar a art. 297 da Canstituiçäo Estadual.

A Cornissãa de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição.

Vem, agora, a projeto a esta Camissão de Adrninistração PUblica, a fim de
receber parecer quanta aa rnérita, nos termos regirnentais.

Fundarnentaçãa
O projeto de lei em estudo visa a integrar as sistemas de informaçâo das

Policias Militar e Civil.
•A unificaçao dos orgãos de iriformaçao e inteligencia das Policias Militar e

Civil é urn objetiva de vários Estados brasileiros. A Ouvidoria de Policia do
Estado de Säo Paulo, apos consulta a 20 nil pessoas, ouvindo denUncias e
reclamacoes das duas policias, e corn vistas a aperfeiçoar as serviças
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Mineirão e pelo Mineirinho, nas negociacOes corn o Governo Federal.

A Cornissãode Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn a
Emerida n° 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, exarninar a proposição quanto ao mérito, nos termos
regimentals,

Fundamentação
A proposicao autoriza o Estado a promover a alienaçao do Estadio

Governador Magalhães Pinto - Mineirão - e do Ginásio Jornalista Felipe
Henriot Drummond - Mineirinho - em substituição ao Centrals de
Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASA - e a Companhia de Armazéns
e Silos do Estado de Minas Gerais S.A - CASEMG - nas negoctaçôes
entabuladas pelo Estado corn o Governo Federal para fins de amortizacão da
conta grafica. Irata-se, portanto, de projeto de natureza autorizativa, que não
vincula, em princIplo, o Poder Executivo, p015 apenas lhe confere
discricionariédade no trato da questão.

A medida foi amplarnente debatida por esta Comissão, no dia 7 de
novembro deste ano, corn representantes do Executivo Estadual, do
Presidente do CEASA e da CASEMG, bern como corn a Administração de
Estádios de Minas Gerais - ADEMG.

Embora reconheca que a renegociação corn o Governo Federal em torno
dessa substituicao seja dificil, o Secretario de Estado da Fazenda, por
intermédlo de seu representante, Sr. Hilton Secundino Alves, manifestou-se
favoravel ao projeto.

De nossa parte, entendemos que essa providência é vlida, tendo em vista
a importãncia do CEASA e da CASEMG no setor de distribuicao de alirnentos
e para apolitica agricola estadual. A bern da verdade, a alienacao dessas
entidades para o Governo Federal representou urna perda muito grande para
Minas Gerais, porérn, a epoca, ao que tudo indica, o Estado se viu obrigado a
oferecer essas empresas ao Executivo Federal, para pagamento da conta
grafica, orcada em torno de R$330.000.000,00.

Transferidas para o acervo federal sob a responsabilidade do Ministérlo da
Agricultura, o CEASA e a CASEMG deverão ser privatizados brevernente,
conforme nos informou o Presidente dessas instituiçOes, por forca de decreto
federal recentemente editado.

Cabe-nos, sem sombra de düvida, envidar todos os esforços para
preservarmos esse patrimOnio pUblico, que cumpre urn papel relevante na
politica de precos agricolas e de abastecimento alimentar. São esses Os

motivos que nos levam a votar favoravelmente ao projeto de lel em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pelaaprovaçãO do Projeto de Lei n°

Durante a análise na Comissão de Constituiçao e Justiça, o projeto
recebeu urna série de sugestaes, provenientes de ampias discussOes corn os
segmentos da sociedade envolvidos corn a questão, como representantes do
Projeto Mãos de Minas, da area de vigilancia sanitária da Secretaria de
Estado da Saüde e do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. 0 Substitutivo
n° 1, resultante dessas discussöes, alérn de corrigir as falhas de ordens
constitucional e legal e de técnica legislativa da proposição original, traz urn
conjunto de direitos para Os produtores e suas associaçOes ou cooperativas.
Entre esses direitos, destacam-sea obtenção de empréstimos junto a fundos
estaduais de fomento, tratamento sirnplificado quanto as questoes tributárias
e adrninistrativas e orientaçao técnica, inclusive a de natureza gerencial, dos
Orgãos e das entidades pUblicas.

A iniciativa é bastante meritôria, urna vez que o agroartesanato é uma das
mais antigas atividades em todo o mundo. Em alguns palses, corno a Franca,
constitui urn segmento moderno e sofisticado da econornia, garantindo
ernprego e renda para rnilhöes de pessoas envolvidas na produçao de doces,
queijos, bebidas e outras especiarias de luxo.. Em todos os casos, o que se
observa é a garantia da qualidade do produto, resultante das caracteristicas
de determinada regiao e de métodos tradicionais de produçao, que refletem
valores culturais apurados ao longo do tempo.

Minas Gerais, corn suas caracteristicas histôricas, tern urn agroartesanato
variado, mas que se encontra, em grande parte, na clandestinidade. Isso se
deve, principalmente, as obrigaçoes impostas pela legislaçao existente sobre
inspeção sanitéria de alimentos; voltada para os grandes estabelecimentos
industrials. 0 projeto em exame, na forma do substitutivo da Cornissão de
Constituiçao e Justiça, representa a possibilidade de retirar urn grande
nUmero de familias da economia informal, corn reflexos altamente positivos
para o Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n°

1.105/2000, no1° turno, na forma doSubstitutivo n o 1, daComissão de
Cohstituição Justiça.

Sala das Cornissöes, 22 de novembro de 2000.
Dirnas Rodrigues, Presidente - Joãb Batista de Oliveira, relator - Ailton

Vilelé. ' 	 .
P'ARECER PARAO 1°TURNOD0 PROJETODE LEI N° 1.021/2000

.	 ,
Comissão de Adrninrstração Publica

,Relatorio 	 1
De autoria do Deputado João Paulo o Projeto de Lei n° 1 021/2000

aUtoriza 0 Governo do Estado a sübstituir o CEASA e a CASEMG pelo
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9041.021/2000 corn a Emenda n o 1, apresentada pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Sávio Souza Cruz (voto contrárjo).
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.143/2000

Comissão de Administraçao POblica
Relatôrjo

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de tel em epigrafe
dispoe sobre a obrigatoriedade de o ente pUblico, o concessionái-io e o
permissionário notiflcarem a Prefeitura antes de iniciarem a execuçao de
obras e serviços no respectivo municipio.

Encaminhada a matéria preliminarmente a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, ConStitucjonaljdade e legalidade na
forma do Substitutvo n° 1, que apresentou, vem o projeto agora a esta
Comissão para receber o parecer de mérito.

Fu ndamentaçao
Comumente o Estado, por meio de empresa pUblica, concessjonária ou

permissionaria, executa obras e serviços nos municipios sem notificar corn
antecedêncja as Prefeituras. Além dos transtornos em virtude da falta de
aviso do inlcio das obras, essa prática causa prejuIzos financeiros ao
municipio, decorrentes da não-cobrança do imposto sobre serviço - ISS.

A proposicao reveste-se de grande importãncia porque, ao exigir do
executor a prévia notificaçao do iniclo das obras, corrige, corn eficácia, a
omissão da tel. Importante é salientar que, não obstante possa existir Iei de
posturas munibipais que regule a matéria em questão, nada impede que se
institua no âmbito estadual lei especifica que vise a notificaçao prévia para a
realizaçao de obras ou serviços.

0 Substitutivo no 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, teve por
finalidade adequar o projeto a técnica legislativa, conservando-se inalterado
seu objeto.

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

1.143/2000 na forma do Substitutivo n o 1, da Comissao de Constituiçao eJ.ustiça.
Sladas ComissOes22 de novembro de 2000.
Jrge Eddardo de Otiveira Presidente - Doutor Viana relator - Sargento

Rodrigues - Savio Souza Cruz
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEt N° 1.163/2000

Comissão de Administraçao Publica
Rêlãt6rio
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De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lel n°

1.163/2000 visa a assegurar as pessoas surdas o direito de serem atendidas
por servidorapto a comunicar-se por meio da Lingua Brasileira de Sinais -
LIBRAS - nas repartiçöes pUblicas estaduals.

A Comissão de Constituição e Justica emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposicão na forma do
Substitutivo.n° 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentals.

Fundamentacão
0 projeto de tel em estudo visa a tornar obrigatOrio o atendimento

prioritario, nas repartiçôes publicas, dos portadores de surdez, por meio da
Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS, que pode seraprendida 01 qualquer
pessoa.

A LIBRAS e composta dos elementos sintéticos e semânticos pertinentes a
gramatica, preenchendo, assim, os requisitos cientIficos para ser considerada
instrumental linguistico eficaz. Possui elementos classificatôrios identificáveis
de uma lingua e demanda prática para seu aprendizado, como qualquer
outra.

Fol na década de 60 que as linguagens de sinais foram estudadas e
analisadas, sendo reconhecido seu "status" de lingua viva e autônoma.

0 aprendizado da lingua oral não favorece, como se pensava
anteriormente, a verdadeira integração do surdo no mundo ouvinte, onde é
visto como urn pseudo-ouvinte, nem sua adaptação ao seu prOprio mundo.
Dal a necessidade de que sua lingua ganhe espaço na sociedade ouvinte,
que cada vez mais se interessa em estudar a comunidade surda e se
comunicar corn eta.

A proposição em análise pretende, ainda, que o Estado qualifique
servidores pUblicos como especialistas tradutores-intérpretes da LIBRAS.

Entre duas comunidades que utilizam linguas diferentes, o processo de
irtteraçao se dã por intermédio do tradutor-intérprete. No caso da relaçao
entre surdos e ouvintes, a intermediaçâo é feita peto intérprete de lingua de
sinais.

No Brasil, a profissão de intérprete de lingua de sinais para pessoas surdas
ainda não e reconhecida pelos orgaos competentes, o que é esperado
ansiosamente por toda a comunidade que atua nessa area.

Estudos indicam que, para tornar-se interprete, o interessado deve,
primeirarnente, aprender a lingua de sinais em urn nivel mais profundo e
inteirar-se da cultura da comunidade surda. Além de ter habilidade para esse
aprendizado e conviver corn a comunidade, o interessado deveter 2° grau
completo e disponibilidade para participar de atividades juntamente corn
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surdos.

O conhecimento pleno da lingua portuguesa e de fundamental importância
para o exercIcio dessa profissao, uma vez que o intérprete necessita tanto
ser fluente na lingua de sinais como ter dominio total da lingua falada no
BrasiV

Dessa forma, após cuidadoso estudo sobre a proposta em comento,
ressaltamos a importãncia de sua aprovação nesta Casa, para que as
minorias estejarn cada vez mais integradas a sociedade e possamos ouvir
todas as "vozes" do nosso povo.

Entretanto, corn vistas a estipular urn prazo razoável para que o Estado
qualifique seus servidores, apresentamos a Emenda n° 1 ao Substitutivo n o 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.163/2000,

na forrna do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, corn a
Emenda n° 1, que ora apresentamos.

EMENDAN°1
Dê-se ao § 2° do art. 10 do Substitutivo n1 a seguinte redaçao:
'Art. 1 0	.
§ 2° - 0 Estado, no prazo de cento e oitenta dias contados da data da

publicaçao desta lei, qualificara servidores pübicos para a atendimento as
pessoas surdas, utilizando recursos financeiros provenientes do Tesouro
Estadual, de repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - e de
convénios corn instituiçoes nacionais e internacionais.".

Sala das Côrnissôes,22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrüs, relator -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.185/2000

Comissão de Direitos Hurnanos
Relatôrio

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projèto de Lei n° 1.185/2000
dispôésôbre'equiparnentos bbrigatOrios de segurança em Bancos 24 horas
locàlizàdós ho territOriodo Estado. Publicado no "Diário do Legislativo" de
31/8/2000, foi o projeto distribuldo a Comissão de Constituicao e Justiça, que
opinou pela su juridicidade, constitucioñalidade e legalidade. Vem agora a
prôpcsição a esta Cornissäb, para que se pronuncie sobré o rnérito da
rnateria

Fundarnentaçao
A instituição de mecantsrnos e equiparnentos obrigatorios de seguranca

pára as agencias dos Bancos 24 horas e medida que encontra eco na funçao
constitucional do Estado de garantir a segurnça do cidadäo 0 usuanodos
serviços das agéncias bancárias 24 hors eñcntie 1 cértamèñte,' pelo
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caráter diferenciado desses postos em relaçao as agendas
convencionais, mais vulnerável a acão criminosa. Muitas vezes utiliza a
servico durante a noite, ou nos fins de semana, expondo-se a situação de
rnaior risco do que quando se utihza das agéncias convencionais. Tornam-se
cada dia mais frequentes as relatos de assaltos, furtos de cartäo eletrônico e
constrangi meritos vividos por correntistas nesses postos.

A medida proposta é valida, ainda que constitua tão-somente, como tantas
outras, uma tentativa de reação topica aos efeitos imediatos do crescirnento
dos crimes contra a patrirnônio.

Sornos, ainda, plenamente favoráveis ao substitutivo proposto pela
Comissão de Constituiçao e Justiça, que ajusta dos pontos de vista legal e
formal a iniciativa do autor da proposiçao em exame.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.185/2000, no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Cornissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissôes, 22 de novernbro de 2000.
Elbe Brandäo, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Adeirno Carneiro

Leão.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.197/2000

Comissão de Turismo, lndüstria e Comércio
Relatôrio

O projeto de lei em epIgrafe, do Governador do Estado, tern por objetivo a
reorganização do Conselho de lndustrializaçao. Encarninhado inicialmente a
Comissão de Constituicao e Justiça, que opinou pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem, agora, a prOpoSiçãO a esta Comissäo,
para emissäo do parecer quanta ao mérito.

Fundamentaçâo
O Conselho de Industrialização, de que trata a projeto em exame, foi criado

em 1967. Subordinado a Secretaria de IndUstria e Comércio, tern por
finalidade partidipar da elaboraçao da politica de industriakzação em
consonândia corn a politica de desenvolvirnento econôrnico e social adotada
pelo Governo do Estado.

Conforme argumerita a autor do projeto em sua exposiçäo de motivos, as
significativas transformaçOes verificadas no sistema industrial brasileiro nas
Ultimas décadas exigern que esse órgao colegiado tenha urn desempenho
mais ágil e de maior eficácia, tendo em visita a necessidade de se consolidar
e ampliar a parque industrial mineira.

Outro aspectorelevante e a de dar, maior representatividade ao Conselho,
par meio da inclusão de seis representantes da sociedade civil entre as seus
membros. 0 prajeto pretende estender a participaçào na composicao do
Conselho ate então restrita aosorganisrnos pUblicos, a entidades
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empresariais. Acreditamos ser essa uma importante medida, que se
encontra em sintonia corn os fundamentos democráticos que regern, na
atualidade, a sociedade brasileira.

Para garantir o caráter democrático do Conseiho e, no entanto, essencial
que as entidades representativas dos trabaihadores tambérn possarn dele
participar, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 5. As entidades
sindicais são, hoje, instituiçôes profundamente afetadas pela questao do
desemprego, o que as tern levado a buscar novas oportunidades de
promoção do trabaiho e da renda de seus fihiados. Sua participação no
Conselho podera contribuir ara que a poiltica industrial a ser implantada em
nossà Estado considere questöes fundamentais para o trabalhador,
ampliando, assim, seus beneficios a urn nUmero major de cidadãos.

Conforme observaçào feita pela Comissão de Constituiçao e Justiça em
seu parecer, a indicaçao das entidades civis deve permitir a ampla
participação de todas as entidades interessadas na formulaçao das normas
bãsicas da politica de industrializaçao. Para garantir a autonomia dessas
entidades civis na indicação do seus -representantes no Conselho de
lndustrializaçao, apresentamos a Subernenda n° 1 a Ernenda n° 3.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.197/2000,

no 10 turno, corn as Emendas n°s I a 4, da Comissão de Constituiçao e
Justiça, a Emenda n° 5 e a Subernenda n° 1 a Emenda n° 3, desta Cornissão,
apresentadas a seguir.

EMENDAN°5
Acrescente-se o seguinte inciso Ill ao art. 5°:
"Art. 50	 .

membros indicados por entidades representativas dos
indUstria, da agroindüstria e do cornércio, sendo 2 (dois)

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 3
Dé-se ao § 1° do art. 5° a seguinte redaçao:
"Art:5° ..........................................
§ 1° - Osrepresentantes das entidades civis serão escolhidos em reuniöes

setoriais convocadas para esse firn pelo Secretário'de Estado da IndOstria e
Comércio e serão nomeados pelo Governador;"..

Sala das Comissöes, 21 de novembro de 2000.
Fábio Avelar, Presidenteë relator - Márcio Cunha João Pinto Ribeiro.

PARECER PARA 0 1° TURNODO PROJETO DELEI N° 1.219/2000
Comissão de Administraçao PUblica

- . 	 Relatohó' 	 ,
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De autoria do Deputado Dairno Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epigrafe dispöe sobre o serviço voluntário no Estado.
A matéria foi, preliminarmente, distribuida a Comissão de Constituiçao e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Nos termos do art. 188 c/c o art. 102, I, do Regimento Interno, vem a
proposição a esta Cornissão para receber parecer de mérito.

Fundamentacão
o projeto de .Iei em anãlise autoriza o Estado a admitir a prestaçao de

serviço voluntário em seus orgãos e entidades, nos termos da Lei Federal n°
9.608, de 18/2/98. Determina que o Estado incentivará a prestacao de serviço
voluntãrio, devendo promover campanhas educativas corn essa finalidade.
Obriga, também, o Estado a afixar, em seus prédios, cartazes contendo a
relaçao dos ôrgãos e das entidades püblicas em que haja vagas para
prestadores de serviço voluntàrio, bern como os requisitos exigidos para a
prestação doserviço.

o serviço voluntário tern representado significativa contribuição na
execução depolfticas e projetos sociais, culturais, educacionais, cientificos,
recreativos e :humanisticos. Atualmente, a sua irnportância é maior nas
organizaçoes nao-governamentais. Afinal, ate fevereiro de 1998, a sua
admissão no Estado era questionada, uma vez que se ternia que Os
voluntários pleiteassem a declaraçao de vInculo de emprego corn o Estado.
Entretanto, corn o advento da Lei Federal n° 9.608, de 1998, esse risco
deixou de existir, ja que o paragrafo Unico do art. 10 da referida lei dispOe
expressamente.que o serviço voluntärio nào gera vinculo empregaticio, nem
obrigaçao de natureza trabalhista, previdênciária ou afim.

Verifica-se,, pois, que a adrnissão de voluntários nos orgãos e nas
entidades pUblicas não representa hoje nenhuma inseguranca juridica, razão
pela qual deve ser estimulada e promovida pelo Estado, haja vista a sua
potencial capacidade de contribuiçao na prestacão de serviços püblicos e na
execuçao de politicas publicas.

E importante observar que, em razão da importância do serviço voluntãrio
no rnundo atual, as NacOes Unidas vêrn desenvolvendo prograrnas e
atividades a fim de promovê-lo e aurnentar o seu reconhecimento. Visando a
colocar em evidéncia os resultados alcançados por voluntãrios espalhados
por todo o mundo e a incentivar as pessoas a se engajarem em programas
dessa ordem, esse ôrgão internacional proclamou 2001 o Ario Internacional
de Voluntários;

Consideramos conveniente, outrossim, a declaraçao expressa de que o
exercicio do serviço voluntário e de relevante interesse publico. Por isso,
apresentamos a Emenda n° 1.

Conclusão 	 - '

Ill - 6 (seis)
trabalhadores da
para cada setor;".
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.219/2000 corn a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDAN°1

Acrescente-se onde convier:
"Art..... - 0 serviço voluntãrio e de relevante interesse püblico.".
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Chico Rafael.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.226/2000

Comissão de Administraçao Püblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em anátise dispoe
sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da administraçao pUblica
estadual direta, indireta e de empresas pübticas.

Publicado em 6/10/2000, fol o projeto examinado preliminarmente pela
Comissão de Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n° 1, cabendo agora a esta
Comissão analisã-lo quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Ao disciplinar a utiiizaçao de aeronaves oficiais no ãmbito da administraçao

pUblica estadual, o projeto busca conter a sua abusiva utilizacao, tendo corno
objetivo a eficiência e a moralidade do setor püblico.

•-Para tanto; dispoe que a utilizaçao das aeronaves oficiais será feita
xclusivamente para desempenho de atividades prOprias dos serviços

pUblicos, ressalvados Os casos que especifica; enumera as autoridades as
quais se reserva o seu uso e estabelece ainda os procedimentos a serem
seguidos quando de sua utilizaçao.

Ao ser o projeto apreciado pela Comissão de Constituiçao e Justiça, foi-lhe
apresentada a Emenda n° 1, que exclui dos procedimentos previstos no
projeto'as açöes que tenham por fim a coleta, o processamento e a
transfusão de sangue, bern como a busca de ôrgãos, tecidos e substãncias
hurnanas destinadas a transpiante, pesquisa e tratarnento. Devido a urgência
dé thisaçoes; e desejável que elas possarn ser registradas posteriormente,
soI5 p&na de ficaremcornprornetjdas.

Cumpre, entretanto, ressaltar que o art. .10 do projeto disciptina a utilizaçao
das aeronaves no ãmbito da administraçao pUblica estadual direta, indireta e
de eFnprs püblicàs. Todavia, a expressäo "empresa pUblica" e
desnecessária no texto do projeto, uma vez que ja se encontra abrangida
pela administraçao pUblica indireta. Sobre esse- assunto dispOe a
administrativista Maria Sylvia Di Pietro: "compöem a administraçao indireta,
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no direito positivo brasileiro, as autarquias, as fundacoes instituldas pelo
poder püblico, as sociedades de econornia mista e as empresas pUblicas".

Ressalte-se ainda que o projeto, embora discipline o uso das aeronaves no
âmbito da adrninistração pUblica direta e indireta, ao enumerar as autoridades
que poderäo ser transportadas em missöes oficials, nao inctul nesse rot os
dirigentes das entidades da administração indireta do Estado, quais sejarn os
dirigentes de autarquias, de empresas publicas, de sociedades de economia
mista e de fundaçOes. Assim, o art. 6° merece reparo, corn o objetivo de se
corrigir tat impropriedade.

Conclusäo 	 -
Pelo exposto, somos peta aprovacão do Projeto de Lei n° i .226/2000 corn a

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Ernendas n°s 2 e
3, que apresentamos.

EMENDA N° 2
Dé-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 10 - A utilizaçao de aeronaves oficials, no âmbito da administração

pOblica estadual, direta e indireta, obedecerá ao disposto nesta lei.".
EMENDA N° 3

Acrescente-se ao art. 6° o seguinte inciso IX, renumerando-se os demais:
"Art. 6° - ..........................................................
IX dirigentes de autarquia, fundação, empresa pUblica ou de economia

mista;".
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Chico Rafael.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.235/2000

Comissão de Administração Püblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°
1.235/2000 visa a regulamentar o art. 297 da Constituiçao Estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça emitlu parecer concluindo pela
juridicidade pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicão.

Vem, agora, o projeto a esta Comissäo de Administração POblica, a firn de
receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentals.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo visa a integrar Os sistemas de informação das

Policias Militar e Civil.
A unificação dos Orgãos de informaçao e inteligéncia das Policias Militar e

Civil é urn objetivo de vários Estados brasileiros. A Ouvidoria de Policia do
Estado de Säo Paulo, apôs consulta a 20 mil pessoas, ouvindo denUncias e
reclamaçOes das duas policias, e corn vistas a aperfeicoar. Os serviços
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prestados pelas duas corporaçOes, propôs açöes que visem, em curto e
médio prazos, a diminuir Os atos irregulares e as deficiências estruturais que
ela torna pUblicos. Entre essas propostas comuns para as duas policias está
a criação de urn Unico órgao de inforrnaçao e inteligencia, sob o controle do
Executivo e corn regirnento interno Unico. Essa preocupaçäo dos ôrgaos de
segurança pUblica do Pals existe em virtude dos alardeados desencontros na
atuaçao das duas corporaçôes, o que dificulta a apuração dos delitos e a
prisão dos criminosos, e não seria diferente no Estado de Minas Gerais, onde
a crirninalidade aumenta assustadoramente e ha casos sern conclusäo.

0 que se procura corn a proposição em epIgrafe e dar prosseguirnento ao
trabalho policial investigativo, fazendo corn que a informaçao captada pela
Policia Militar seja imediatamente conhecida pela PolIcia Civil, e vice-versa.

A matéria e da rnais alta importäncia, pois o trabalho policial deve ser
integrado, rápido e eficaz. A segurança publica do Estado näo pode ser
sobrestada petos desencontros frequentes entre as duas corporaçaes. 0
projeto de lel béneficia a trabalho das corporaçOes, trazendo tranqUilidade a
ja sobressaltada comunidade.

Dessa forma, a aprovaçao da matéria nesta Casa tornará mais eficiente o
policiarnento do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.235/2000.
Sala das Comissôes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Chico Rafael.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

29/2000
Comissão de Administraçao PUblica

RelatOrio
0 projeto de lei complementar em análise tern por finalidade alterar

dispositivos da Lel no 6.624, de 18/7/95, que dispöe sobre a organização
báica'da Pólicia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição foiapreciada pela Comissão . de Constituiçao e Justiça, que
concluiu por ' sua juridiidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, por eta apresentado.

Também a Comissâo de Administraçao PCiblica rnanifestou-se pela
àprovaca6diprojetoi,a forma do Substitutivo n° 1. 	 -

A rnatériafoiaprovada, em 10 turno , na forma do referido substitutivo e
retotna agoraaestá Corñissäó para (eceberparecer para o 2° turno.

Seueanexa a.redaçâo dO vencido, que e prte deste parecer.
........' 	 • 	 Fündaentaão 	 .

' Aproposiçao m epigrafe visa a acréscentar as atribuiçoes e cornpetências
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da Policia Florestat a policiamento ostensivo do meio rural,
compreendendo a proteçao a familia rural, seu patrimônio e as bens
produzidos ou armazenados na respectiva unidade de produçao. lnclui
também, na designacao "Poticia Florestal" a expressão "e Rural".

Por tratar da organizaçao da Policia Militar, a proposição passou a tramitar
coma projeto de lei complementar em virtude de decisäo da Presidência.

A Comissão de Constituicão e Justica apresentou o Substitutivo n° 1,
objetivando adequar a matéria a técnica legislativa.

0 projeto, sern düvida, beneficia a populaçao rural de Minas Gerais, ao
prever o policiamento ostensivo no meio rural e a proteçäo da familia, de seu
patrimônio e dos bens produzidos e armazenados em cada unidade de
producao.

Desse modo, reafirmamos o posicionamento desta Comissão quando da
analise da matéria em 10 turno, opinando novamente por sua aprovação, uma
vez que a medida é extrernamente necessária devido ao crescente indice de
crirninalidade no melo rural, geralmente desprovido de policiamento.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão, no 2° turno, do Projeto de Lei

Complementar no 29/2000 na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho PatrUs, relator - Doutor

Viana - Sargento Rodrigues.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 29/2000
Altera dispositivos da Lei n o 6.624, de 18 de jutho de 1975, que dispOe

sobre a organização basica da Policia Militar do Estado de Minas Gerais e da
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 inciso V do art. 38 da Lei n° 6.624, de 18 de julho de 1975,

modificada pela Lei n° 9.774, de 7 de junho de 1989, passa a vigorar corn a
seguinte redaçao:

"Art. 38- ........................................................................................
IV - BatalhOes, Cornpanhias, Pelotöes e Grupos de Policia Florestal e Rural

- BPFIoR -
Art. 2° - Compete a Policia Militar, sem prejuizo de suas demais atribuiçoes

e competéncias legais, a policiamento ostensivo no meio rural e a protecão
da familia rural, de seu patrimônio e dos bens produzidos e armazenados em
cada unidade de producao.

§ 1° - A atribuiçao de que trata a "caput" serã exercida, preferencialmente,
pela Policia Florestal e Rural.

§ 2° - A Policia Militar promovera cursos e treinamentos especificos para o
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exerciclo do policiamento ostensivo no meio rural.

Art. 30 - o Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
a contar da data dé sua publicaçao.

Art. 4° - Esta lelentra em vigor na data de sua publicaçao.
Art: 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 0 2°TURNQ DO PROJETO DE LEI N° 188/99
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrio
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em exame

acrescenta parágrafo ao art. 21 da Lei n° 11.539, de 22/7/94, que dispoe
sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, retorna o projeto a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 184, §
2°, c/c o art. 103, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A proposiçao pretende a alteraçao do art. 21 da Lei n° 11.539, de 22/7/94, o

qual trata da absorçao, pela UEMG, defundaçôes educacionais de ensino
superior instituldas pelo Estado ou corn sua participaçao.

A época em que foi promulgada a leE em questao, a FENORD estava
inclulda entre as instituiçOes que deveriam ser absorvidas pela UEMG, uma
vez que não poderia optar pela extinçao de seus vinculos corn o poder
pUblico em decorréncia de ser, nessa ocasião, devedora do Estado.

0 inciso II do § 1° do art. 52 do Ato das Disposicoes Constitucionais
TransitOrias da Car-ta Estadual, que rege a matéria, estabeléce que somente
as fundaçoes que não tivessern recebido recursos pUblicos estaduais ate a
prornulgação da referida Carta poderiam optar pela extinçao de seus vinculos
corn o Estado.

Denunciada a inconstitucionalidade do ato que permitiu a FENORD tornar-
se uma entidade de direito privado, voltou a mater-ta a ser discutida nesta
Casa.

Destàrte, não tendo havido fato superveniente que pudesse modificar
nosso entendimento, ratificamos a opiniao, exarada quando a proposiçao foi
apreciada no 1° turno, de que aquela instituiçao de ensino superior deverá
agregar-se a UEMG.

- - 	 Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de LeE n o 188/99 no 2°

turño,na formado vencido no 1° turno.
Sala das Comissoes, 22 de novembrode 2000.
Sebastião Costa, Presidenté - AntOnio Car-los Andrada,

Brandão - Dalmo Rrbeiro Silva
Redaçao dd Vencid6 no 1° Tunb
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PROJETO DE LEI N° 188/99

Acrescenta paragrafo ao art. 21 da Lei n° 11.539, de 22 de juiho de 1994.
Art. 1°- Inclua-se o seguinte paragrafo no art. 21 da Lei n° 11.539, de 22 de

juiho de 1994.
"Art. 21 - ......................................
§ ... - Aplica-se o disposto neste artigo a Fundaçao Educacional Nordeste

Mineiro - FENORD -' que será agregada nos termos da Iegislaçao que rege a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.".

Art. 2° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEt N° 855/2000
Cornissão de Administração Püblica

RelatOrio
De autoria do Deputado Marco Regis, o projeto de leE em anãlise dispOe

sobre a criação da Central de Controle de Preços de Medicamentos do
Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 10 turno, na for-ma do Substitutivo n° 1, vem, agora; 0 projeto a
esta Cornissäo a firn de receber parecer par-a o 2° turno, nos terrnos do art.
189 do Regimento Interno.

Segue em anexo a redaçao do vencido, que e parte deste parecer.
Fundamentação

A proposiçao em exarne, na for-ma do vencido no 10 turno, cr-ia o Sistema
Centralizado de Preços de Medicamentos do Estado de Minas Gerais, corn o
objetivo de pesquisar e divulgar os preços dos medicamentos constantes na
Relaçao Nacional dos Medicamentos Essenciais, onientar e subsidiar a
administraçao püblica nos processos de aquisicão de medicamentos, assim
como os municipios que necessitem de informaçoes disponIveis no Sistema,
e propor instrumentos que visem a aquisição de medicamentos corn preços
mais acessIveis.

Da forma como foi apresentado, o projeto autorizava o Poder Executivo a
criar, dentro de sua prôpria estrutura, a Central de Controle de Preços de
Medicamentos no Estado de Minas Gerais - CECOPREM-MG -, subordinada
a Secretar-ja de Estado da Saüde, e indicava as entidades e organizaçOes,
inclusive de natureza privada, que deveriarn dela participar
compulsorjamente

0 Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administracao Püblica,
apnimorou a proposição, acatando, ainda, as sugestOes apresentadas pela
S upenintendêncja de Desenvolvimento Operacional da Secretaria de Estado
da Saüde, em parecer emitido sobre o projeto.

A cniaçao do refenido , Sistema,. na for-ma do vencido ,-o 1° turno, vai ao
encontro do pr-incipio da eficiência do setor pUbiico, fortalecendo a politica de

relator - Eduardo
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medicamentos, de que trata a Portaria n° 3.916, de 1998, do Ministério da
SaUde, que estabelece as diretrizes e prioridades para a implementaçao
dessa poIitca pelas trés esferas de governo.

Reconhecemos, portanto, a relevância e oportunidade da proposição em
exame.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 855/2000 na

forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissoes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEt N° 855/2000

Dispoe sobre a criaçao do Sistema Centralizado de Controle de Preços de
Medicameritos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléta Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado manterá urn Sistema Centralizado de Controte 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

Retaçao Nacional dos Medicamentos Essenciais;
II - orientar e subsidiar os processos de aquisiçao de rnedicamentos pelos

ôrgãos e entidades da administraçaopUbhca;
Ill - propor instrumentos que visem garantir a aquisiçao de medicamentos

corn preços mais acessiveis.
IV - orientar os rnunicipios que necessitem das informaçOes constantes no

Sisterna.
Art. 3° - As acöes governamentais para a criação do Sistema Centralizado

de Controle de Preços de Medicamentos, a que se refere esta tel, contarão
corn a participaçao de entidadé representativas ligadas a defesa dos direitos
do cidadão e a proteçao da saUde no Estado de Minas Gerais, de entidades
Iigàdàs ab controle da produção e da comercializaçao de medicamentos, de
associaçoes -e de sindicátos dos profissionais representativos do setor
medico e farmacêutico e de entidades de defesa do consumidor.

Art. 4° -Os recuisos nëdéssárid paraa irnplementação do disposto nesta
Iei erão c'onsignados na Lél OrcameritariaAnuaJ.

Art. 50 Q PoderExecutivbreguIarnentaraesta Iei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicaçab.-'

Art. 6° Esta leiéntaém vigor nà data de süaublicaçao.
Art.-7° Rev6gam-se as disposiçoes err cbntrário:
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PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 893/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de Iei em estudo, do Deputado Gil Pereira, tern por finalidade
criar campanha estadual permanente de combate a violéncia nas instituiçôes
de ensino do Estado.

Aprovadono 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituiçao e Justiça, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2° turno, nos termos do art.189, c/c o art. 102, VI, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
O projeto de lei, como foi apresentado no 1° turno, regularnenta a prática

das "calouradas", objetivando a diminuição de atos violentos em instituiçöes e
órgãos participantes do Sistema Estadual de Ensino. Atividades consideradas
coma violentas, a exemplo do trote nas chamadas "calouradas", ficam
proibidas nos espacos referidos. As "calouradas" devern ser entendidas como
instrumento de integracao dos alunos novatos, consistindo em atividades
sadias, que se pautem pelo bom-senso. Os alunos mais antigos da instituiçao
devem dar o exemplo aos recem-chegados, buscando a harmonia entre
todos, para que a comunidade estudantil consiga atingir as objetivos
almejados.

Sabe-se que as "calouros" passam, na malor parte dos casos, por
situaçOes constrangedoras que acabam transferindo-se para as instituiçoes
que as recebem. Além da violéncia fisica a que se sujeitam, são coagidas
também pela vialência moral. Tudo isso afeta a boa convivéncia dos atunos
nas instituiçoes. 0 trote precisa, entâo, ser repensado tanto pela instituiçãa
como pelo alunado, para que consiga resgatar seu real objetivo, a de
recepcionar e integrar as alunos a comunidade estudantil.

O projeto de tel em exame contribui para que as atuais estruturas e
Convencoes-relacionadas ao tema tratado evoluam e se transformern em prol
de uma nova realidade social.

Conclusão
Petos mativos apresentadas, somos peta aprovaçao do Projeto de Lei n°

893/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno. 	 '
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - AntOnio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 893/2000

Prolbe apratica do trote e de toda atividade caracterizada comO violenta
quando da realizacao das'calouradas" nas instituiçOes eOrgãas integrantes



rA

H

918do Sistema Estadual de Ensino.
A Assembteia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida, no âmbito dos estabelecimentos e ôrgãos de

educaçao integrantes do Sistema Estadual de Ensino, a prãtica do trote e de
todo ato individual ou coletivo que possa ser caracterizado como de violéncia
contra qualquer pessoa, quando da realização das 'calouradas".

Paragrafo Onico - A realizaçao das "calouradas" somente será admitida na
forma de atividade de integraçao dos novos alunos, por melo de atividades
consentidas pe!as'parte envolvidas e corn prévia concordâncja da direçao
do estabelecimento de ensino.

Art. 2° - 0 descumprirnento desta lei sujeitará os infratores a penalidades
administrativas a serem definidas em regulamento.

Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentara esta tel no prazo de noventa dias
contados de sua publicaçao.

Art. 4° - Esta el entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEt N° 1.084/2000
Cornissao de Redaçao

o Projeto de Lei n° 1.084/2000, do Deputado Gil Pereira, que cria a
Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro, foi aprovado em turno Unico, na
forma original.

Vem agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativâ, sejà dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Régirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que estã de acordo corn o aprovado.

•	 PROJETO DE LEt N° 1.084/2000
Cria a Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro.
A Assëmbléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Medatha de Mérito Professor Darcy Ribeiro, a ser

concedida as pessoas fisicas ou juridicas que se tenham destacado em
atividades de relevãncia para o desenvolvimento do Estado.

Art. 2° A cerirnOnia de entrega da Medalha de Mérito Professor Darcy
Ribeiro será realizada anualmente, no dia 3 de julho, como parte das
comernoracoes do aniversárjô da cidade de Montes Claros, de cujo
caledárjo 6ficial r5assa a fazer parte.

Art. 3°, - As condecoracoes serão entregues pelo Governador do Estado, de
acordo corn a cerimonial estabelecido pelo regimento do Conseiho da
Medalha de Mérito 	 'C

§1° 	 aráciados receberào diplomas assinadospelo GovernadOr do
Estadopelo' presjdente pelo Presidente de Honra, pëlo Vice-Presidente e

919
pelo Secretãrio do Conseiho da Medalha de Mérito Professor Darcy
Ribeiro.

§ 2° - A relacao dos agraciados corn a Medalha de Mérito Professor Darcy
Ribeiro será publicada no Orgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 40 - A Medaiha de Mérito Professor Darcy Ribeiro será administrada por
Conselho constituido de urn representante de cada urn dos seguintes Orgäos:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado da Cultura;
Ill - Secretaria de Estado da Educacão;
IV - Comando do 10° Batalhão da PMMG;
V - Presidéncia da 1 ia Subseçao da Ordern dos Advogados do Brasil -

Secao de Minas Gerais - OAB-MG;
VI - Prefeitura Municipal de Montes Claros;
VII - Cãmara Municipal de Montes Claros;
VIII - Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.
§ 10 - 0 membro do Conselho da Medalha será indicado pelo titular do

ôrgão representado e nomeado pelo Governador do Estado.
§ 2° - C) Conselho da Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro elegerá

urn Presidente, urn Vice-Presidente e urn Secretário entre seus membras, de
acordo corn as normas estabelecidas por seu regirnento.

§ 30 - Ao Prefeito Municipal de Montes Claros serã concedido a titulo de
Presidente de Honra do Conselho, sem direito a voto.

§ 40 - Os membros do Conselho não seräo remunerados pelo exercicio do
cargo.

Art. 5° - Compete ao Conselho da Medaiha de Mérito Professor Darcy
Ri beiro:

I - elaborar seu regimento;
II - aprovar os candidatos indicados para receber a Medalha;
Ill - zelar pelo prestigia da medaiha;
IV - aprovar as medidas necessérias ao born desempenho de suas

funçoes;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da medalha, nos terrnos do

regirnento;
Vt - manter acervo atualizado de objetos e pub!icaçOes referentes ao

homenageado;
VII - manter livro de registro, em que serão inscritos, par ordem

cronologica, as names dos agraciados corn a medalha e seus dados
biograficos. -.

Parégrafo Unico - Constarão no regimento as especificaçOes de tamanho e
desenho da • rnedalha e do diploma, bern coma as condicaes e
particularjdades de sua concessão.

-ç
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Art. 6° - 0 Conselho da Medaiha de Mérito Professor Darcy Ribeiro se
reunirã 	 ordinariamente, 	 conforme 	 determinar 	 o	 regimento, 	 e
extraordinariamente, por convocação de seu Presidente.

1° - 0 "quorum" para deliberação do Conseiho e de urn terço de seus
membros.

§ 2° - A concessão da medaiha será aprovada pelo voto secreto da maioria
absoluta dos membros do Conseiho.

Art. 7° - Compete aos membros do Conseiho da Medaiha de Mérito
Professor Darcy Ribeiro indicar os candidatos a condecoraçao.

Parágrafo Unico - As indicçoes conteràó o norne completo e a qualificaçao
do candidato, seus dados biograficos, a relação de serviços por ele prestados
e a de suas condecoraçOes.

Art. 8° - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 9° - Revogarn-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das Comissães, 22 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 451/99
Comissão de Meio Arnbiente e Recursos Naturais

RelatOrio
De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n" 451/99 dispOe

sobre o controle de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs - no
Estado de Minas Gerais.

Encerrada a discussão em 1° turno, foi apresentado, em Plenãrio, o
Substitutivo n° 3, que foi enviado a esta Comissão para receber parecer.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundarnentaçao
0 Projeto de Lei n° 451/99, na forma original, dispöe sobre Os organismos

geneticamente modificados - OGMs -, Os charnados "transgenicos", de forma
a determinar que a pesquisa, a produção, o transporte, a rnanipulaçao e a
entrada de tais organismos no território de Minas Gerais dependam de
autorizaçao das Secretarias de Estado da SaUde, do Meio Ambiente e
Deseñvolvimento Sustentável e da Agricultura, Pecuãria e Abastecimento de
Minas Gerais, bern como de parecer técnico da Comissão Técnica Estadual
de Biossegurança - CTEBio -, que é também criada, corn caráter deliberativo.

Em virtude da complexidade da matéria, esta Cornissão, em conjunto corn
as Cornissoes de Saude e de Politica Agropecuaria prornoveu em outubro
de 1999; urna áiidiência pUblica é'obre o assunto, a qual contou corn a
participação de representantes de diversas entidades ligadas a quéstão,
envolvendo tecnicos de instituiçoes de pesquisa professores universitarios

"ambientthlitas, produtores e trabalhadôres rurais. As sugestöes colhidâs,
como a de criação de urn cadastro para reistrodas entidades ue lidam corn
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esses produtos e a de licenciamento- dessas entidades, foram
incorporadas a proposição por meio do Substitutivo n° 1, desta Comissão.

Corn o mesrno propôsito, especialistas debaterarn o terna corn a sociedade,
de forma ma arnpla, no Ciclo de Debates Minas Gerais e os Transgenicos,
promovido or esta Casa ern maio Oltirno. As contribuiçoes anteriormente
coihidas forarn agregadas novas sugestôes, consubstanciadas no
Substitutivo n° 2, apresentado pela Cornissão de Fiscalizaçäo Financeira e
Orçamentãria. 0 referido substitutivo estabelece norrnas cornplementares a
legislacao federal em vigor, principalmente quanto a exigencia do estudo de
impacto ambiental e seu respectivo relatório (EIA-RIMA) para qualquer
atividade ou projeto relacionado corn OGMs. Deterrnina, ainda, que a
FAPEMIG destine recursos especificos para o financiamento de projetos
relacionados corn a pesquisa de biossegurança no Estado.

Já o Substitutivo n° 3, objeto da presente anélise, foi apresentado em
Plenário, durante a apreciação da rnatéria no 1° turno. Observa-se que seus
dispositivos reproduzern diretrizes e determinaçoes constantes tanto no
projeto original quanto nos textos que o aperfeiçoararn. Outrossim, sirnplifica
procedimentos que, no caso dos transgenicos, contrariam o princIpio da
precaução, segundo o qua! deve haver rnaior controle das atividades que
envolvam riscos a saUde ou ao rneio arnbiente. Deve-se considerar, por
oportuno, que o texto original, ao longo de sua trarnitaçao, chegou a uma
forma rnais condizente corn os reclarnes da sociedade - a do Substitutivo n° 2
-, após intenso debate sobre a matéria.

Ainda assim, entendemos que a proposição rnerece reparos: urn, no que
diz respeito a conceituação de OGMs, já estabelecida em norma federal, e
P01 isso, a nosso ver, desnecesséria na legislacao estadual; outro, quanto ao
procedirnento para obtençao de autorizaçao e ao licenciarnento das
atividades envolvendo transgênicos no Estado, que precisarn ser menos
burocráticos, o que, de certa forma, pretendia o Substitutivo n° 3. Essas
rnodificaçOes estão propostas nas Ernendas n°s 3, 4 e 5, que apresentamos
ao final deste parecer.

Outra alteraçâo necessaria, também originãria de sugestäo colhida nos
debates anteriores, e que o projeto deve restringir-se aos alirnentos ou aos
produtosagropecuarios que contenharn OGMs ern sua cornposicão ou que
tenham envolvida a manipulaçao genetica ern alguma fase de seu processo
produtivo. Nesse sentido, sugerimos as Ernendas n°s 6 e 7.

Conclusão
Diante" do exposto, opinarnos pela rejeiçäo do Substitutivo n° 3,

apresentado ern 10 turno ao Projeto de Lei n° 451/99, e pela aprovação do
projeto na forrna do Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalizacao
Financeira e Orçamentaria, corn as seguintes Emendas n°s 3 a 7.
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EMENDA N° 3

Suprima-se, no Substitutjvo n o 2, o parágrafo Unico do art. 10.
EMENDANO4

Dé-se ao inciso II do art 4° do Substitutivo n° 2 a seguinte redação:
"Art. 40 .
II - autorizaçao conjunta das Secretarias de Estado da Saüde, do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentávej e da Agricultura, Pecuãria e
Abastecimento mediante licenciamento junto aos seus Orgãos
competentes.".

EMENDANO5
Dé-se ao inciso II do art 50 do Substitutivo n° 2 a seguinte redaçao,suprimindo-se o inciso V:
"Art. 5° - 	 ...................

- autorizaçao conjunta das Secretarias de Estado da SaUde, do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentãvel e da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, mediante licenciamento junto aos seus Orgaos
competentes."

EMENDAN06
Dé-se a ementa do Substitutivo n° 2 a seguinte redaçao:
"Dispöe sobre a pesquisa, a produçao, o plantio, a comercializacao o

transporte, a entrada, a manipulaçao e a liberaçao no meio ambiente de
alimento ou produto agropecuarjo que contenha ou que tenha utilizado em
qualquer fase do processo produtivo Organismo Geneticamente Modificado -
0GM -, no Estado de Minas Gerais.".

EMENDA N° 7
Substituam-se no Substitutivo n° 2, onde houver, as expressOes "organisrno

geneticamente modificado" e "0GM" pela expressao "alimento ou produto
agropecuario que contenha ou que tenha utilizado em qualquer fase do
processo produtivo Organismo Geneticamente Modificado - 0GM.".

Sala das Cornissoes, 22 de novembro de 2000.
Cabo Morals, Presidente - Ailton Vilela, relator - Nivaldo Andrade

MANI FESTAcOES
A Assembléja Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, lii, "b' a "d", do

Regimento lnterno, as seguintes manifestacoes:
de congratulaçoes corn o ex-Deputado Ibrahim Jacob pelo transcurso de

seu 80° .aniversárjo. (Requerimento n° 1.724/2000, do Deputado Dalmo
Ribèirô Silva);

de apo:o aos participantes da Marcha do Salario Minirno pela Iniciativa da
relvindicacao (Requenmento n° 1 728/2000 do Deputado Fabio Avelar)

923
BELO HORIZONTE, SABADO, 25 DENOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 197 REUNIAO ORDINARIA, EM 23/11/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Angelo e Glycon Terra

Pinto
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: OfIcios, telegramas e cartOes - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentacao de Proposiçoes: Proposta de Emenda a
Constituiçao n° 45/2000 - Projetos de Lei n°s 1.289 a 1.293/2000 -
Requerimenton° 1.761/2000 - Requerirnentos dos Deputados Durval Angelo
e outros, Dalnio Ribeiro Silva e outros (2), José Milton, Edson Rezende,
Elaine Matozinhos, Sebastião Costa e outro, Durval Angelo e Dalmo Ribeiro
Silva e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicaçöes: Comunicacao da
Comissão de Turismo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Ambrôsio Pinto, Edson Rezende, Pastor George, Durval Angelo e Dalmo
Ribeiro Silva,- 2 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçoes -
Discursos dos Deputados AntOnio Carlos Andrada, Durval Angelo e AntOnio
Carlos Andrada - Acordo de Liderancas; decisão da Presidéncia - Acordo de
Lideranças; decisão da Presidéncia - Acordo de Lideranças; decisão da
Presidência - Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados José Milton, Elaine Matozinhos, Dalmo
Ribeiro Silva, Durval Angelo e outros e Dalmo Ribeiro Silva e outros (2);
deferimento- Requerimento do Deputado Edson Rezende; indeferirnento -
Votaçao de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Direitos
Humanos; provação - Requerimento dos Deputados Sebastião Costa e
Paulo Piau; discursos dos Deputados Sebastião Costa, Paulo Piau e Marco
Regis; aprovaçao; declaraçOes de voto - Chamada para verificaçao de
"quorum"; existéncia de nUmero regimental para votaçào - Questão de ordem
- Chamada para recomposição de "quorum"; existéncia de nUmero regimental
para votação - Requerimento do Deputado Durval Angelo; votaçao nominal;
Inexisténcia de "quorum" para votaçao; anulaçao da votação; questoes de
ordern; renovaçao da votaçao do requerimento; aprovação - 2a Ease: Votação
de Proposiçoes: Prosseguimento da votação, em 10 türno, do Projeto de Lei
Complementar n° 17/99; requerimento do Deputado Durval Angelo; questão
de ordem; aprovação do requerimento; questOes de ordem; votacao nominal
dos arts. 15, 27 e 33, do § 4° do art. 49, do "caput" do art. 61, dos arts. 82 a
85,do parágrafo Unico do art. 90, do paragrafo Unico do art. 104, do art. 109,
do inciso I do art. 120, do "caput" do art. 122, do § 3° do art. 147, do § 2° do
art. 325, do parágrafo ünico do art. 326 e do art. 270 do projeto original; dos
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arts. 47 e 48 do Substitutivo n° 1; do inciso VII do art. 49 e do § 1° do art.
192 do Substitutivo n o 2; aprovação; prejudicialidade dos arts. 15, 27, 33 e
47; das Emendas n°s 12 e 23; do art. 48; do § 40 do art. 49; do "caput" do art.
61; dos arts. 82 a 85; do parágrafo ünico do art. 89; do § 10 do art. 94; do art.
108; do inciso I do art. 119; do "caput" do art. 121; do § 30 do art. 145; do art.
268; e do parágrafo Unico do art. 324, todos do Substitutivo n° 2; do parãgrafo
Unico do art. 104; e do § 2° do art. 325 do projeto original; votaçao nominal
dos arts. 17, 22, 176, 177 e 192 do projeto original; da alInea "b' do inciso I
do art. 5°, do inciso XXXII do art. 55, dos § 2° e 3° do art. 64, dos incisos V e
VI do art. 95, dos § 1' a 40 do art. 117, do inciso VIII do art. 119 edo § 3° do
art. 319 do Substitutivo n° 2; rejeição; declaraçoes de voto; questoes de
ordem; votaçao nominal das emendas e da subemenda corn parecer pela
rejeição, salvo destaques; questoes de ordem; rejeição; votação nominal das
Ernendas n°s 15, 19, 20, 28, 39, 41, 51, 54, 80 e 97; rejeição; votaçao
nominal das Emendas n°s 125, 148, 150 e 157 e da Subemenda n° 1 a
Emenda n° 83; aprovação; questão de ordem; votaçao nominal das Emendas
n°s 16, 124 e 158; rejeição; prejudicialidade da parte do Substitutivo n° 2 que
incorporou o conteUdo da emenda; questoes de ordem; votaçao do art. 269
do projeto original; discurso do Deputado Alberto Bejani; prorrogação da
reunião; chamada para recomposiçao de "quorum"; existência de nUmero
regimental para votação; leitura do art. 269 do projeto original; discurso do
Deputado Chico Rafael; rejeição; leitura da Emenda n° 55; discurso do
Deputado Chico Rafael; votação nominal da emenda; aprovaçäo; declaracao
de voto;ieitura da Emenda n° 100; votação nominal; aprovação - Inexisténcia
de "quorum" especial para votação de propostas de emenda a Constituiçao -
Votaçao, em turno Unico, do Projeto de Lei n° 1.236/2000; aprovaçâo na
forma do Substitutivo n° 1 - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
830/2000; requerimento do Deputado Hely TarqUinio; aprovação do
requerimento; verificaçao de votaçao; inexisténcia de "quorum" para votaçao;
anulaçao da votaçäo; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência
de nUmero regimental par votaçao - Encerramento.

Corn pa recimen to
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de'Carvalho Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostintio
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Junior Alvaro
Antonio - Ambrosio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio Julio - Arlen Santiago - Bene
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canedo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues Dinis Pinheiro -
Djlrn Diñi -Doutor Viana Edsôn Reznde Eduardo Hérmeto - Elaine

925
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira
- Ivo 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 - Marcia Cunha -
Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues -Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As l4hl2min, a Iista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Dectaro aberta a
reunião. Sob.a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

laparte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dinis Pinheiro, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Glycon Terra Pinto, 1°-Secretário, lê a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Da Sra: Maria Lucia Cardoso, Secretária do Trabalho (2), agradecendo os

convites para o Debate Piblico Obras PUblicas: Perspectivas de
Desenvolvimento corn Geracao de Emprego e Renda em Minas Gerais e
para a reunião especial em hornenagem aos 30 anos do Sindicato dos
Medicos.

Dos Srs. Raul •Belém, Secretário de Agricultura, e Robinson Correa Gontijo,
Diretor Regional do SESC, agradecendo a convite para a reunião especial
em homenagem aos 15 anos da Delegacia Especializada de Crimes contra a
Muiher.

Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, agradecendo a
voto de congratulaçoes consignado pelo transcurso de 70 anos da criaçäo da
Secretaria da Educaçao.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretãrio da Casa Civil, comunicando, em
atençao ao Requerirnento n° 1.623/2000, do Deputado Joäo Batista de
Oliveira (isencao de IPVA aos portadores de deficiência), que a assunto foi
encarnjnhado ao Secretário da Fazenda.
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Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretárjo da Casa Civil (3), comunicando

em atençao ao Requerimento n o 1.576/2000, da Comissao de Administi-acao
PUblica, que o assunto foi encaminhado ao exame das Secretarias de
Administracao e da Segurança Püblica; em atençao ao Requerimento n°
l.688I20oo, do Deputado Sargento Rodrigues (pagamento integral das
pensoes devidas pelo IPSM), que o assunto foi encaminhado ao exameda
PMMG; em atencao ao Requerimento n° 1.580/2000, do Deputado Alencar
da Silveira JUnior (suspensão dos efeitos das Resolucoes n°s 003/00 e
019/00, da Loteria do Estado), que as flminares citadas na justificacao do
requerimento tiveram seus.efeitos suspensos pelo STE em 5/10/2000 e que a
matéria referente as citadas resolucoes encontra-se sob apreciaçao judicial.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretárjo da Casa Civil, encaminhando, em
atençao a pedido da Comissão de Justiça, documentaçao para subsidiar a
apreciaçao do Projeto de Lei n° 1.198/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°1.198/2000.)

Do Sr. Silvano AntOnio Neto, Presidente da Càmara Municipal de Itabirito,
manifestando o repCidio desse Legislativo, formulado a partir de requerimento
do Vereador Edilson Alves de Brito, a criação da chamada narcotaxa". (- A
Comissäo de Direitos Humanos.)

Do Sr. Luiz Gonzaga de Souza, Presidente da Cãmara Municipal de Passa-
Tempo, solicitando a Casa, a propOsito do Projeto de Lei Complementar n°
17/99, que o MunicIpio de Piracema continue pertencendo a Cornarca de
Passa-Tempo e que o Municipio de Desterro de Entre-Rios passe a integrar a
referida Comarca. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.)

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de AraçuaI,
encarninhando cOpia da lndicaçao n° 151/2000, aprovada por essa Câmara,
na qual se solicitam a Casa providências para se fornecer verba para a
iluminaçao do aeroporto de Araçuai. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. João Batista Rezende, Presidente da Fundacao João Pinheiro,
encarninhando côpia dos contratos firmados entre essa Fundaçao e a
empresa Montreal lnformãtica, corn dispensa de licitaçao. (- A CPI das
Licitacoes.)

Do Sr. Tarcisio de Campos Ribeiro, SuperintendenteGeral da FUNED,
encarninhando cOpia da Carta Aberta aos Cidadaos Mineiros, de autoria do
Conselho Curador da FUNED. (- A CPI da.SaUde.) 	 -.

DaSra. Mariado Rosãrio Caiafa Farias, Ouvidora da Policia, em atençao
ao. Requerimento n° 1.700/2000, da Comissão de: Diréitos Humanos,
informando que .a Ouvid6ria da Poilcia jã esta :acoripanhando os fatos
relatados no réferidorequerimento 	 .	 .i -

•Da DftetoñaExecutiva da. SERJUSMIG,.•• agradecendo a aprovaçao do
Projetode Lei n o 1.215/2000 (-'Anexe-se ao Projeto de Lel n° 1.215/2000.)
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Da Sra. Elvira Mirian Veloso Mello Cosendey, Coordenadora de

Assuntos Externos do Grupo de Combate ao Trabaiho lnfantil e de Proteçao
ao Trabaihador Adolescente, agradecendo o convite para participar do
Debate PUblico' A FamIlia: Sobrevivência e Trabalho Infanto-Juvenil e
informando que serã representada pelo Sr. José Tadeu Medeiros de Lima.

Da Sra. Sirlene Gonçalves Gulhelmelli, Chefe de Gabinete do Presidente
do Tribunal de .Alçada, cornunicando que os Juizes Pedro Henriques de
Oliveira Freitas e Dorival Guimarães Pereira ocuparão os cargos de,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente desse órgäo no biênio 2000-
2002.

Da Sra. Maria de Fatima Chagas Dias Coelho, Representante Regional da
Associaçao Brasileira de Recursos Hidricos - ABRHMG -, solicitando se
apresente emenda ao projeto de lei que dispOe sobre medidas de
estruturaçao em órgãos e entidades do Poder Executivo, encaminhado a esta
Casa pelo Governador do Estado, corn o objetivo de se suprimir o inciso V do
art. 7°. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. .ltamar Franco, Governador do Estado; Arlindo Porto, Senador;

Antonio do Valle, Deputado Federal; e Francisco Carlos Chico Ferramenta
Delfino, Prefeito Municipal de Ipatinga, agradecendo o convite para a reuniäo
especial em homenagem aos 15 anos da Delegacia Especializada de Crimes
contra a Mulher.

CARTOES
Do Sr. Carlos Patricio Freitas Pereira, Secretário da SaUde, parabenizando

esta Casapela iniciativa da homenagem prestada ao IPSEMG, em reunião
especial.,

Do Sr. Sergio Bruno Zech Coelho, Secretãrio de Esportes, agradecendo 0
convite para a reunião especial em homenagem a D. João de Rezende
Costa.

Do Sr. Cesar Masci, Presidente da Cãmara Municipal de Belo Horizonte,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem aos 15 anos
da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher.

Da Sra. Elizabete K. Karakida Figueiredo, Diretora da Biblioteca Central da
Universidade Vale do Rio Doce, agradecendo o envio de fita devideo corn o
terna Politicas Macroeconômicas - Alternativas para 0 Brasil".

2 Ease (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

o Sr. Presidente (Deputado Glycon Terra Pinto) - A Mesa passa a receber
proposiçoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:



928
	 929

C

C

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcA0 N° 45/2000
Acrescenta o § 3° ao art. 232 da Constituiçao do Estado de Minas Gerais
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 art. 232 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica

acrescido do seguinte § 30:
"Art. 232- .........................................
§ 30 - São indisponIveis as açoes ordinárias pertencentes ao Estado

necessárias a garantia do controle acionário de companhia de geração e
transmissäo de energia elétrica.".

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

Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrérlo.
Sala das ReuniOes, 23 de novembro de 2000.
Sávio Souza Cruz - Adeirno Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilea - Aiberto Bejani - Alencar da Silveira JUnior - Ambrôsio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Fãbio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Ivo José - João
Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira.

Justificação: Por imposição da Agéncia Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL -, a CEMIG deverã ser dividida em pelo menos trés empresas,
destinadas a geração, a transmissão e a distribuição da energia elétrica.
Essa politica de desverticalizaçao da empresa tende a fragilizar urn dos mais
importantes componentes do patrirnOnio pUblico estadual, dificultando as
aOes"riècessárias ao desenvolvimento do Estado, o que impôe enérgicas
medida&para sua defesa. Os membros desta Casa se tern posicionado
publicamente, manifestando seu apoio ao papel estratégico da CEMIG e da
permanência de seu controle em mãos do poder pUblico. No entanto,
levando-sé em cohta a necessáriá divisão da empresa, apenas as atividades
de geração e traismissão se revestern desse caráter de instrurnento
imprescindIvel a poiltica de dèsenvohimento de Minas Gerais. Acredito que,
inequivocamente: a inclusãoda indispónibilidade do controle acionãrio da
CEMIG ou 'de suas princiais sucéssoras na Constituiçã6Estadual é o mais
claro e efia neio de Içao aberto a esta Casá para a garantia de urn
patrimOnio que tern urn significado histórico e uma fundamental importãncia
para ofuturo de todos os mineiros.

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

PROJETO DE LEt N° 1.289/2000
Cria o Programa Escola no Lar - Escolar - para alunos enfermos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa Escola no Lar - Escolar -, destinado a

alunos da rede pUblica de ensino, que, por motivo de doenca, estejam
impossibilitados de comparecer a sala de aula.

Art. 2° - 0 Programa tern por objetivo oferecer ao aluno enfermo, em
dornicIlio ou em hospitais, a orientacao, o acompanhamento e o suporte
necessarios para evitar o atraso no aprendizado e a possivel repeténcia.

Parágrafo Unico - A orientaçao, o acompanhamento e o suporte a que se
refere o "caput" deste artigo deverão ser prestados por voluntários, em
comurn acordo corn o corpo docente, sob a forma de atendimento
individualizado, aulas de reforço e ajuda nos deveres escolares, entre outras.

Art. 30 - Poderâo participar como agentes do Escolar:
- professores, ativos e inativos;

II- especialistas em educacao, ativos e inativos;
- voluntarios que comprovarem, perante a direçao da escola, capacitaçao

para o desernpenho da atividade.
Art. 4° - Para a implementação do Escolar, a direçao do estabelecimento de

ensino podera articular-se corn aSSoCiacôes comunitárias, centros sociais e
de estudos, bibliotecas e outra entidades.

Art. 50 - 9 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contadosda data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das ReuniOes, 21 de novembro de 2000.
AmbrOslo Pinto
Justificaçao: A proposicao sob comento tern como objetivo fundamental

estender o referido benefIcio, que ja vem logrando êxito nas escolas da rede
privada de ensino, aos estudantes das escolas pUblicas, em todos Os niveis,
seja no ensino fundamental seja no ensino médio.

Motivaram-me a apresentar este projeto de lei os diversos apelos enviados
a meu gabinete parlamentar, em especial, pedido formulado pela rnãe de
urna criança carente, acometida de grave enfermidade, que a afastaria
durante oito meses da sala de aula, sem que a escola, nesse periodo,
disponibilizasse o ensino domiciliar, prejudicando o ensino de qualidade, c
qual é dever do Estado.

Pelo exposto, conto corn o apoio dos colegas parlarnentares para
aprovaçao deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica e de Educação para
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parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.290/2000
lnstituj o Dia do Defensor PUblico no Estado dé Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituIdo o dia 19 de maio como o Dia do Defensor PUblico no

Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 21 de novembro de 2000.
AmbrOsio Pinto
Justificaçao: A Constituiçao Federal, ao garantir o direito a assistência

juridica gratuita aos carentes, incumbe a Defensoria PUblica esse papel.
A proposiçao sob comento visa a homenagear o Defensor Püblico pelo

serviço que presta, de alta relevância e de carãter essencial a funçao
jurisdicional do Estado, incumbindo-Ihe a orientaçao juridica e a defesa em
todos os graus de jurisdiçao daqueles que delas necessitarem.

Nosso Estado conta corn 518 Defensores PUblicos, que vérn fazendo urn
esforço sobre-humano para prestarem seu serviço da melhor forma, ante a
elevada dernanda de processos.

A data ora proposta, o dia 19 de rnaio, é a data do aniversário da rnorte de
Santo Ivo, patrono não so dos Defensores Püblicos mas também de todos Os
que militam na area do Direito, sendo comemorado nessa data, em vãrios
Estados, o Dia do Defensor Püblico.

Considerando que tat categoria de profissionais ainda nao possui neste
Estado data especifica em sua homenagem e considerando a relevância da
atuaçao de nossos Defensores Püblicos de dar aos pobres e aos
necessitados a assisténcia juridica gratuita, assegurando-Ihes o exercicio
pleno da cidadania, conto corn o apoio de nossos pares a esta proposiçao.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça e de Administraçao
POblica para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102 do Regirnento
I nterno.

PROJETO DE LEt N° 1.291/2000
Dispoe sobre a isenção de pagamento de taxas para expediçao de 2a via

de cédula de identidade e carteira de habilitaçao, das pessoas que
comprovarernque fdràm'vItimas de furto ou roubo.

A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o . Estado autorizado a isentar do pagarnento de taxas de

expediçao de 2a via de cedula de identidade e carteira de habilitaçao as
pessôas quecomprovarérn ter sido vitimas de furto ouroubo.

Art. 2° - A requerente deveráapresentar no ato do pedido de expedição de
2a via, a occrrência p'olicial conic rneio dë prová do ato ilIcito contra ele
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praticado.

Art. 30 - Esta tel entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 9 de novembro de 2000.
Gil Pereira
Justificação: Devido ao grande nUmero de furtos e roubos que assolam

nosso Estado, seria medida consciente e oportuna decidirmos pela isenção
dessas taxas, pois, a cada dia, estamos mais vulneráveis a esse tipo de
del ito.

Dessa forma, tendo em vista que e dever do Estado, previsto no texto
constitucional, garantir a segurança de todos, entendemos que esse seria urn
benefIcio para a populacao mineira, que era se encontra vulnerãvel, devido
ao vultoso nUmero de assaltos no Estado.

Contamos corn a colaboração e o apoio dos pares desta Casa, Os quais,
tenho convicção, são preocupados corn o bem-estar da nossa populacao.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Administração
PUblica e de Fiscatizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.292/2000
Dispöe sobre teste de HIV no pie-natal e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os hospitals da rede publica e privada do Estado de Minas Gerais

ficam obrigados a realizar nas gestantes atendidas em suas dependencias,
no periodo pie-natal, o teste de HIV.

Paragrafo ünico - 0 teste de que trata o "caput" deverá ser oferecido
gratuitamente.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Estudos desenvolvidos pete Conselho Regional de Medicina

do Estado de São Paulo dernonstrarn que, quando se realiza
preventivamente o teste de HIV nas gestantes, reduz-se de 30% para 8% a
incidéncia da AIDS em recém-nascidos.

Constata-se a partir desses dados a importància de se oferecer a todas as
gestantes a possibilidade da realização do teste de HIV, tornando-o exigivel,
para que haja menor incidência de AIDS - ja reconhecida come o "mat do
século" - em nossa população.

Por . essas razOes, aguardo dos meus nobres pares a aprovaçao desta
nossa proposicão.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Saüde e de
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102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.293/2000
Torna obrigatoria a inclusão, no prograrna de disciplinas do ensinc

fundamental e rnédio, de noçoes sabre direitos do consumidor
A A sembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatorio o estudo de noçOes a respeito do COdigo de Defesado Consumjcjor como parte do programa das disciplinas constarites no

nücleo curricular básico elaborado pela Secretaria de Estado da Educacao
para o ensino fundamental e médio das escolas pUblicas e particulares doEstado.

Paragrafo Unico - Os setores de supervisäo e orientacao escolar poderão
Convidar especialjstas para fazer conferéncias palestras e simpOsios e
representantes de entidades e nUcleos especializados existentes no Estado,
para prestarem depoirnentos e relatarem experiencias, bern como realizaroutras atividacies relac jonadas corn a assunto.

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentar esta lei no prazo de noventa diascontados de sua publicação. 	 -
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - 

Revogam-se as disposicoes ern contrãrio.
Sala das Reuniöes, novembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificacao Apesar da ediçao do COdigo de Defesa do Consumidor,

normatizando as direitos assegurados ao consumidor, são alarmantes as
Indices de reclamacoes registradas nos PROCONs dando conta das
diferentes formas de violacão desses direitos.

Sem dUvida, parte dessas ocorrências resulta do desconhecimento do
consuniicjor quanta a maneira de se Conduzir nas mültiplas formas de
relacionamento comercjal, prestaçao de serviços e outros procedimentos

Corn certeza, será de grande valia proporcionar aos flossos alunos a
conhecimento de noçöes sobreos direitos enumerados no referido COdigo,
enriquecendo a sua formaçao e permitindo, inclusive, que eles contribuam
corn suas familias para a manutençao de suas garantias.

Par essas razöes, aguardo dos meus nobres pares a aprovacao desta
nossa proposiçao

- Publicado vai o projetd as Cornissoes de Justiça e de Educacao para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTO
N° - 1.761/2QO0 do Deputado Eduardo Brandão, solicitando eja forñiuladovot6 de congratulaçoes corn a Sr. José Marcos Morals pelaautórja do Iivro

"Silêncio emAngicos -UmaFilosofide Vida". (- A Cornissào de Educacaa.)
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- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados

Durval Angelo e outros, Dalmo Ribeiro Silva e outros (2), José Milton, Edson
Rezende, Elaine Matozinhos, Sebastião Costa e outra, Durval Angelo e
Dalma Ribeiro Silva e da Comissão de Direitos Humanos.

Cornunicaçôes
- E tarnbém encaminhada a Mesa cornunicacao da Comissão de Turismo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ambrosia Pinto.
O Deputado AmbrOsio Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico

presente, coincidentemente, ontem usou esta tribuna a meu colega Amilcar
Martins, que falou sabre a licitacäo para coleta de lixo feita na cidade de
Contagern. Precisamos ficar atentos, porque essa modalidade de licitacaa, no
Estado de Minas Gerais, está virando moda de maneira incorreta. Esse é a
motivo do rneu pronunciamento.

No dia 25de junho passado, a jamal "Estado de Minas" publicou, na sua
primeira página, a manchete intitulada "Licitacão Marcada no Sul", que
abordava a contrataçao irregular, par parte da Prefeitura de ltajubá, do
serviço de coleta de lixo.

0 grande jamal dos mineiros passau, então, a tratar desse triste terna, que,
infelizmente, compromete a administraçao municipal de ltajubá, através de
sucessivas reportagens de altissimo nIvel, imparcials, redigidas pelos
jarnalistas William Santos e Marcela Freitas.

Temos conhecirnento de que, graças a imprensa e ao Poder Judiciãria,
mais urn caso de corrupcão está sendo investigado pelo Ministério PUblico, a
que muito nos tranquiliza, pals, coma representante legal que somos da
populaçao daquele municipio, não devemas medir esfarços para defender as
seus interesses.

Decorridos cinco meses desse infeliz episOdio, que, lamentavelmente,
envergonha a nossa cidade, recebemos, em nosso gabinete, urn exemplar do
Jamal 'Regiaa Sul". A sua primeira página, para a nossa surpresa, trazia
estarnpada uma manchete sabre o pedida de prisão do suposto responsável
pelo crime dagrampo.

Parabenizamos a Policia Civil pela seriedade cam que vern conduzindo a
caso e questionamos a jamal Região Sul" sabre o sensacionalisrna da
materia, sobretudo par se tratar de mema conclusão, no ãrnbito do inquerito
palicial.

Ate a momenta, nao houve urn pronunciamento oficial cia justiça a respeito
do ocorrido, e, infelizmente, dais funcionámios cia TELEMAR foram demitidos
sem provas circunstanciais cam base apenas em indicias.

Gostariamos que a importancia que estãa dando ao caso do grampo nãa
afuscasse a crime mais relevante, que e a, licitacão corn cartas marcadas
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promovidapela Prefeitura, em parceria com a Envil, para a contratação da
enipresa coletora de lixo.

Para aqueles quedesconhecem o assunto, esciarecemos que fol através
do grampo no telefone do Prefeito de ltajubá que se descobriram as
irregulandades na licitaçao que teve como vencedora a empresa de coleta de
lixo Envil.

Extensas gravaçöes mostram detaihes sôrdidos do thalogo travado entre o
proprietário da Envil e o Prefeito de Itajubã, quando ate mesmo a data de
publicacao do edital é estabelecida. Tudo foi cumprido corno o combinado. E
born lembrar, ainda, queo resultado da l:citação foi publicado corn urn més
de antecedéncia no jornal "Estado de Minas", representando mais uma prova
concreta sobre os fatos denunciados.

Além disso, ha urn outro agravante. A ernpresa ja e reincidente em se
tratando de atos irregulares. A Promotoria Püblica de Itajubã confirma a
existêncià de outro processo envolvendo o Prefeito e a Envil. Ele tramita na
4 Cârnara CIvel do Tribunal de Justiça.

Não estamos, de maneira alguma, defendendo o ato de se realizar escuta
telefOnica pare se descobrirem fatos comprometedores. Contudo, fica aqui
uma pergunta para aqueles que tiveram o trabaiho de nos enviar tal
correspondência. 0 crime do grampo merece mais destaque na midia do que
a malversaçao de verbas pUblicas?

E certo que cabe a qualquer velculo de comunicaçao de comprovada
seriedade divulgar, através de urn jornalismo sério e irnparcial, fatos de
interesse da comunidade, mas não podemos esquecer que atos nocivos aos
cofre pUblicos não podem e nao devern perder espaço na mEdia, ate que
eles sejam esclarecidos e punidos, como manda a lei.

Fazemos aqui urn apelo a justiça, para que as irregularidades na licitação
realizada pela Prefeitura de ltajubá sejam apuradas corn a major urgéncia e
punidas conforme a lel, em norne do principio constitucional da moralidade
adrhinistrativá Caso contrário, seremos obrigados a escutar aquele velho
refrã6 quediz uetudo no Brash ácaba em pizza.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte)* - 0 Deputado Arnbrôsio Pinto
trouxea esta tribuna urn assunto de suma importéncia, que acaba oscilando
entrëo ridiculö e o surrealismo. Houve, ha pouco tempo, uma denUncia, que
'foiféita ñb'Etadode Minas", corn relaçao a umas fitas que'foram gravadas,
clandestinamente, de uma conversa do Prefeito de Itajuba corn urn Secretário
Adjunto dé Estado Tratava-se da combinaçao de uma licitaçao publica que

Crñostrva, clàramenteo 'icio db processo. Recebi essas fitas em meu
gabinete, anonimamente'. Procurei acoordenadoria do Ministério PUblico que
tràtà do patimonio pUblico. Els ouviram as fitas em abril ou maio.
Chegathosaconclusao de que elas apenas se confirmariam seo resultado

935
fosse aquilo que foi cornbinado ao telefone. Durante urn mês e meio, esse
assunto ficou guardado. No més de junho, quando a licitaçao püblica de
prestacão de serviços de coleta e de varricão do lixo de ltajubã foi aberta,
tudo foi confirmado. 0 Ministério PUblico abriu urn inquerito e cancelou o
processo iicitatOrio. A Secretaria da Segurança Püblica, por meio do
Secretário Estadual, abriu urn inquerito para apurar quem gravou as fitas, e
não a fraude. Ridiculamente, concluiram que Vereadores da Oposição ao
Prefeito e funcionários da TELEMAR seriam Os responsáveis. 0 inquerito foi
urna farsa das rnais absurdas. No inquerito, consta que eu havia recebido a
fita depois da abertura da licitacao. Trés Promotores de Justica ouviram a fita
urn rnés e meio antes dessa abertura, rnas eles não foram ouvidos no
inquerito, apesar de estarem querendo depor. 0 inquerito chegou ate a
propor urn prazo e a concluir a data em que as fitas foram ouvidas. 0
Delegado, não apenas pelas suas fichas de ocorrência, que são muitas, não
tinha condiçOes para presidir esse inquerito. Ficou claro que 0 processo foi
viciado e teleguiado. Alio-me ao seu pronunciamento, prestando
solidariedade aos Vereadores que estão servindo de bode expiatOrio para
essa crise, mas que mostrararn a que pode se prestar urn inquerito policial.
lnfelizmente, corn todo o respeito e consideração, isso deprecia a Policia
Civil.

0 Deputado Ambrôsio Pinto - Agradeco o aparte do Deputado Durval
Angelo. Deixamos aqui registrado o nosso pedido para que a justica tome as
devidas providências corn relaçao ao ocorrido e que essa licitação não seja
realizada. Por incriveique pareça, somente em minha cidade dizem que essa
gravacao é uma farsa. Deram mais ênfase a questao referente a quem fez o
grampo do que ao conteUdo da fita. 0 Secretärio Adjunto que estava
envolvido nessa conversa já foi demitido. Provavelrnente, tinha culpa no
cartôrio. 0 Prefeitodisputou e ganhou a eleiçao, passando a imagem de que
e urn hornem sério. Não podemos confiar nessas atitudes, porque lesam 0
nosso municipio. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
0 Deputado Edson - Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas pUblico presente, telespectadores, muito se tern discutido nesta
Casasobre as questöes relativas ao desenvolvimento econômico e social, a
misena, ao desemprego, a falta de habitacao, a falta de politicas agrarias e
tantos outros problemas de urn Estado, cuja uniformidade está na mineirice e
no arnor por Minas. Vivemos problemas de grandes injusticas sociais, porque
determinadas regiOes não tern politicas pUblicas ao longo de décadas. Muito
se tern falado sobre a pobreza do vale do Mucuri e do Jequitinhonha, do
Norte de Minas e de taritas outras areas, cujos problernas sociais são cada
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vez mais graves.

Falar& agora sabre outra região: a região em que nasci. Se não forem
implementadas politicas publicas urgentes e maciças, possivelmente essa
região se tornarã mais uma entre as regiOes mais pobres do Estado.
Constatau-se, par exempla, que o vale do Jequitinhonha é urn dos vales da
pobreza, que parte do Narte de Minas passa par graves problemas saclais,
especialmente devido a seca, mas nossa regiao, na intercessão da Zona das
Vertentes corn a Zona da Mata, também está passanda par problemas
gravIssimas. As cidades que a campöern tern de baa candiçao social a uma
candiçãa social rnuita ruim. Entre Barbacena e Ubã, na divisa de Viçasa e
Conselheiro Lafaiete, algumas cidades tern passada par problemas sociais
gravissimos. São elas: Desterro do Melo, Alto Rio Dace, Cipotanea, Dares do
Turvo Senadar Firmino, Rio Espera, Lamim, Capela Nova, Piranga,
Presidente Bernardes, Dwinésia, Bras Pires, Senhara de Oliveira, Catas Altas
da Noruega, Paula Cândido, Itaverava, Parta Firme, Santana dos Mantes,
Mercês e, de certa forma, Serihora dos Remédios - ernbara nãa tanto -,
fazem parte de urna regiàa extremamente empobrecida, cujas indices de
analfabetisma e de pobreza tern aumentado a ponta de levá-la em direçãa aa
que vivem hoje as vales da Mucuri e do Jequitinhanha.

Essas cidades estãa isaladas de várias farmas. Em primeira lugar, pela
caniunicaçãa terrestre, ja que nãa pademos pensar em desenvolvimento sem
pensar na pavimentaçãa de estradas. Não ha coma as pradutares daquela
regiãa venderem as seus pradutas para outras locals se as estradas não
tiverem pavimentacãa asfáltica.

E mais: as filhos dessas terras tern também problemas quanta a qualidade
daeducaçaa. Não tenda perspectiva de vida rnelhar, tern de sair dessas
cidades, qué, hoje, em vez de crescer, estão diminuinda. As pessoas estãa
indo para cidades maiores, onde pavoam as bairros periféricas, que tém
também seus problemas.

Investimenta na praduçãa agrapecuária praticamente não existe ha muitas
anos. Antigamente, algumas cidades mantinham fãbricas de queija. E
incrivel, mas estamas andando para trás. Ha 30 anas conseguiam fazer isso,
hajé não canseguem mais. Os pradutares tern de levar a leite para autra
centra, ou seja, para uma cidade-pOla de uma autra microrregiãa, para pader
fàzer o queija. 	 .

A praduçãa de arraz, feijãa, milho, frangci, diminui a cada dia. Essas
cidades estãb comprandc corn seus parcas recursas, esses alimentas
bãsicos da mesa do brasileiro, as quais ha 15, 20, 30 anas,todas produziam.
Hbje ate mãa-de-obra falta; parqüe a êxoda rural a levou dessas pequenas
cidades.

Em saUde, senliores, nem se pënsa, porque näo dã para fixar urn medico
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numa cidade dessas, sem a minima candiçaa de trabalha. 0 prafissional,
que quer estar perto de urn centra media - nem precisa ser grande - para
manter a sua capacitacãa prafissianal, quanda vai para uma cidade dessas
fica nãa so acumulada de servica, coma também tern dificuldade de se
transpartar, especialmente na épbca das águas, para ter urn curso de
reciclagem, au a que seja.

Os programas para saCide também são de pouca vulto. 0 programa Saüde
da Farnilia é urn madela de inversão do pracessa. Para a cidade pequena
manter urn medico, ela tern urn custa que, muitas vezes, a Prefeitura não tern
condicãa de manter. 	 -

Vivemas uma cantradição. Cidades que ja tern assisténcia saUde, que ja
tern pragramas de saUde desenvolvidas, pragramas de saüde cam eficácia e
efetividade, cidades que conseguem fazer urn barn atendimenta a saUde,
camparadas corn as cidades rnenores, que mais precisam de assistência,
tern rnenar atençãa. Essa cantradição so onera, sO fragiliza as habitantes
dessas pequenas cidades.

Quanda vemos a arçarnenta do Estado, verificamos que nele não ha
garantido para essas regiaes a investimento adequada para que possam se
desenvolver. Menas ate do que issa, para que possam sair da pobreza, da
rniséria, para que possarn melhorar urn pouco a sua qualidade de vida.

Assim, senhares e senhoras, nOs, parlamentares, fllhos daquela regiãa,
sentirnos a quanta é necessãria a uniãa de farças para que alga passa
acantecer naquela regiãa.

Na verdade, se a compararmas a um palca, aquela regiãa é a sua parte
escura, ande poucos enxergam as seus problemas, ja que nãa tern nada de
tao especial que passa chamar a atencaa do pader publica ou de outras,
coma as meias de camunicaçaa. Na entanta, Ia a vida cultural, as raizes de
urn pova cantinuam sendo vividas, revividas e mantidas.

Assirn, quera saudar as filhos daquela regiaa, que, diante de prablemas tao
graves e de dificuldades tao grandes, estãa construinda uma organizacãa
naa-gavernamen 	 Os filhos daquela
terra que estãa fora dela e que canseguirarn vencer na vida cam muita
dificuldade estão arganizando uma ONG para buscar recursos para
Investirnentos e tarnbém para ser urn instrumenta de pressãa junta aa poder
publico para que alga acanteça nos prOximas anos.

Sr. Presidente existe urn prajeto para asfaltamenta de 2.000km para Minas
Gerais. Nesse prajeta estã garantido a asfaltarnenta pelo menos de
Barbacena ate a Alto do Rio Dace, a que não resolve a problerna, mas já e
urn avanca, pais faz tirna integraçãa pequena, inicial. Sabemos que a Banca
Central tern dificultada a captaçaa de recursos junta ao Banca Interamericana
de Desenvolvimenta e que salicitau aa Gaverno de Minas que refizesse 0
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projeto, dizendo que esse ja estava antigo, uitrapassado.

Ora corno urn projeto aprovado em 1998 pode, no principio de 2000, estar
ultrapassado, apesar de as condiçöes do Estado e dessas estradas
continuarem as mesmas? Que problemas está criando o Banco Central?
Quer retaliar Minas Gerais? Vai dificultar a integração dessas regiães tao
pobres, que, a cada dia, ficam ainda mais pobres e não terão futuro se nao
houver urn investimento minimo?

Então, vimos a esta tribuna dizer da necessidade de o Governo Federal
entender que esses jecursos, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento, precisam ser liberados o mais rapidamente possivel, para
que Minas Gerais possa ter a oportunidade de ter integrado as suas regiaes
tao pobres, tantas quantas outras do Nordeste ou do Norte deste Pals.
Assim, virnos fazer urn apelo nao somente ao Governo Federal, mas também
as instâncias do Governo Estadual, para que olhem corn carinho essa região
que citel e tantas outras cidades que estão clarnando pelo olhar daqueles que
estão na decisão do poder, principalmente do Poder Executivo. E quero citar
o norne de urn lugar que é a minha cidade, o Distrito de Abreu, onde nasci, e
o Distrito de Alto Rio Doce. 0 conjunto dessas cidades constitui uma zona
muito pobre de Minas Gerais.

Para finalizar, registro que recebi a visita, hoje, em rneu Gabinete, de
representantes de funcionários da Prefeitura de Ribeirão das Neves, dizendo
sobre o problerna que estào vivendo là. Os funcionários, especialmente as da
area da saUde, não recebem seu salãrio desde julho deste ano. Cerca de
50% dos servidores da Prefeitura de Ribeirão das Neves não estão
recebendo o salário devido.

E, segundo me informararn, o ex-Prefeito Ailton de Oliveira foi afastado por
denUncia de enriquecirnento ilIcito, e o Prefeito atual, Dorival de Souza,
prometeu que vai acertar a folha de pagarnento atrasada, principalmente a do
pessoal da area da saüde.

A inforrnação preocupa-me, principalmente corn relaçao a região
rnetropolitana, porque a Vigilancia Sanitària estã parada ha mais de dois
rneses, a cobertura vacinal caiu em 50%, e al os problemas aumentam,
porque tarnbérno serviço de lixo estã deficiente. Temos as problernas das
chuvas e, corn eles, a dengue, a leishrnaniose e a leptospirose. 0 Programa
SaUde da FarnIha é o Unico queestãfuncionando. 0 serviço de urgencia não
està funcionando ha mais de 30 dias, e Os pacientes estão sendo
encaminhados para Belo Horizonte, oqueesta acurnulando a rede pUblica de
saOde desta cidade. 	 , 	 L

Quéro aproveitar a oportunidade para solicitar ao àtual Prefeito, Dorival de
Souza, a:pedido de diversos servidores que . estiverarn cornigo hoje, que ele
faca o rnaior esforço possivel para solucionarésses problernas tao graves. E
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não somente Os problernas dos servidores,- rnas também corn relacao a
saUde, que tarnbém pode estar trazendo problemas para a propria região
metropolitana e paraBelo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Pastor George.
O Deputado Pastor George - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, visitantes, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e
senhores, depois do belo pronunciamento do Deputado Edson Rezende,
citando a grande dificuldade por que passa Minas Gerais e, especificarnente,
sua região, a Zona da Mata, quero iniciar meu pronunciamenta, mais ijma
vez, lamentando que, nesta guerra de desentendirnentos entre a Governo
Estadual e a Federal, Minas Gerais acabe sernpre sendo prejudicada.
Tivemos a noticia de que o Prograrna Comunidade Solidãria, que atende
vàrios rnunicipios do Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas, terá a sua
distribuição de cestas interrompida, pois foram canceladas cerca de 13
cidades, que passarão a Natal corn tome.

Numa ecanomia como a nossa, em que se propaga que estarnos vivendo
urna estabilidade de precos, ao depararmos corn os jornais, a realidade é
bern diferente Houve aumento de cornbustivel, que ja e a terceiro neste ana,
e, consequentemente, vem-se desenvolvendo uma cadeia de aumento de
preços, porque sobem tarnbérn o gas de cozinha e outras coisas.

Todos sabemos que sornos uma econornia dependente e que a aumento
do petrOleo passa pela questaa internacional, a que não deveria acontecer, ja
que a maior parte do cambustivel cansumido em nosso Pals é extraida do
nassa solo, pela PETROBRAS, e nâa vejo par que essa associaçãa corn a
preço internacional do petrOleo.

Ja estamos vivendo corn aumentos acima da taxa de inflaçaa em relaçao a
energia elétrica, água, enfirn, as tarifas pOblicas, a mesmo nao ocorrendo
corn as salarios, lamentavelrnente, a que e preocupante.

Ora, urn aumento do gas de cozinha superior a 10% é preocupante, para
nao dizerabsurdo pals, necessariamente, canstituirá custos para as familias
e camercios que dependem desse praduto.

Corn isso, as trabaihadores e a populaçao em geral continuam sofrendo
uma perda do pader aquisitiva. A cada dia que passa, pavo brasileiro
campra menas perde a poder de cornpra em funcão de todo esse modelo
que se tern adotado.
GPor mais preacupante que seja essa situaçao descrita, a noticia de que 0

overno Federal cartou a distribuição de cestas basicas do Programa
Camunidade Solidaria nos rneses de novembro e dezembro em pela menos

da regiac do vale do Jequitinhonha e algo estarrecedor
ssas cestas vinham sendo distribuidas atraves do Pragrama Comunidade
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Solidária. Ironicamente, no art. 1° do decreto de sua criação, está dito: '0
Programa Comunidade Solidària, vinculado a Presidência da Repüblica, tern
por objeto coordenar as acoes governamentais voltadas para o atendimento
da parcela da populaçao que não dispoe de meios para prover suas
necessidades básicas e, em especial, o combate a fome e a pobreza".

Agora vemos que o Governo Federal acaba de dar essa noticia, que val
cortar a distribuiçao das cestas. Conheço muito bern aquela região e nas
várias vezes em que là estive pudemos constatar que muitas familias nao
tern sequer uma fonte de renda, restando-Ihes apenas esta cesta de
alimentos distribulda pelo Governo Federal corno forma de sobrevivéncia. 0
corte da distribuiçao desses alimentos agrava a situação dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e de boa parte das cidades do Norte de Minas.

Meus caros pares, pobreza e fome infelizmente o cenário que encontramos
em muitas regiöes do Vale do Jequitinhonha. Como disse anteriormente,
sabernos que a pobreza é urn problema complexo e corn muitas dimensöes,
extrapolando o aspecto nacional, indo também para outros palses; o foco e o
enfoque de suas questoes nao são iguais nern gerais.

Entretanto, o combate a esta situação de miserabilidade, corn a
erradicação da pobreza e da fome, enfirn, a melhor qualidade de vida das
populaçoes deve ser perseguida pelos governantes, incansavelmente, sern
tréguas ou descansos, independenternente de ideologias, doutrinas, modo de
produção, sistema econômico ou politico.

0 Vale do Jequitinhonha, rneu querido Vale, pouco tern progredido. Quem
anda por là tern visto isso. Agora, corn essa noticia, a situação se complica.

Alguns prograrnas püblicos não tern mostrado éxito e possibilidades de
melhoria dessa realidade. Acrescenta-se a essas dificuldades fatores
naturals, coma as secas prolongadas, o desmatamento nas cabeceiras dos
afluentes do rio, bern corno a degradaçao do Jequitinhonha e as plantaçOes
hornogeneas.

Nesse quadro, a noticia da suspensão das cestas bãsicas tern urn peso de
uma bomba sobre a região, porque representam para rnuitas famitias o seu
ühico sustento.

E lamentável, e mais urna vez vemos que neste Pals as pessoas que são
pobres tema tendencia de cada vez mais se empobrecerem e o Governo
Federal éstã dandc5 a suacolaboração para que isso seja urn fato verdadeiro.

Não queremos e nao concordamos que mineiros necessitados dessa
região fiquem a espera e a mercê dessas cestas. 0 certo seria urna politica
voltada para a abertura de novas frentes de trabalho uma politica que
visasse uma rnelhor distribuiçao de renda para aquela gnte sofrida do
Jequitinhonha As cestas de alimentos não resolvem a problema no todo
mas tirã-las de famitias que ñãotêm fontè de réndaé realniénte o cUmulo.
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Vejam a que ponto chegarnos. Tira-se da -boca de crianças de familias
pobres 0 alimento.

Achamos que uma rnaneira sensata e produtiva de atingirmos milhôes de
brasileiros que se encontrarn em estado de miséria e, muitas vezes, não são
atingidos por nenhuma ação ou politica governamental e justamente reforçar
programas de acães compensatorias, como esses das cestas do Vale do
Jequitinhonha.

Como já citado em outra oportunidade, independentemente de ideotogia ou
doutrina, as idéias e sugestOes que venham propor a tim da rniséria e da
pobreza devem ser urn dever de todos aqueles que podem contribuir.

Por isso, pedimos corn veemência, fazendo coro corn o nosso colega,
Deputado Federal Nilrnàrio Miranda, que, ontern, em discurso na Càrnara
Federal, mostrou, também, a sua indignacao corn tat situacão, que a Governo
Federal reavalie a questão e destine os recursos necessãrios para a
continuidade desse prograrna.

A sua continuidade ira contribuir para a inclusão de rnilhöes de brasileiros
no processo social e possibilitar a eles exercerern a sua cidadania e tornar 0
Pals mais justo.

Quero encerrar, Sr. Presidente, larnentando a fato de Minas Gerais vir
sofrendo tanta discrirninacao. Os municipios vinculados a area da SUDENE
forarn cortados do prograrna de combate a pobreza. Agora, a Governo
Federal suspende a distribuição de cestas em 13 cidades do Vale do
Jequitinhônha. Ternos de refletir se realmente foi uma boa terrnos conflado
em alguern que, peta sua forrnação, inspirou-nos a acreditar que teria mais
sensibilidade para corn a gente pobre do nosso Pals, em especial corn a
nossa gente do Vale do Jequitinhonha. E lamentàvel. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Durval Angelo.
0 Deputado Durval Angeio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje a tema

que nos traz a esta tribuna e a Conselho Estadual de Educacão. Poderiamos
dizer que ha muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa supor a
flossa vã filosofia". Ou ainda, no popular: "debaixo desse angu tern came".

Quero deixar bern claro que este discurso foi provocado por urn discurso
proferido em 8/11/2000 pelo Deputado AntOnio Carlos Andrada, nesta
tribuna. Ele desenvolveu, dentro do papel que cabe a qualquer parlamentar,
sua tese arespeito do Consetho Estadual de Educacão. Ela foi pontuada de
criticas, cobranças, ao mesmo tempo exigindo urn pasicionamento desta
Casa corn relação ao que chamava de superpoderes desse Conselho.

E, nos questionarnentos do Deputado, ele coloca que a atividade do
Conseiho, prevista na Constituição, tern que ser regulamentada. Està prevista
no art. 206da Constituiçao. Mas, ao mesrno tempo, ele cita a Lei Delegada



z

0

C

942n° 31,'de 1985, que, em seu art. 1°, inciso II, estabelece que compete ao
Conseiho manifestar-se sobre autorizaçao e funcionarnento de universidadese estabelecirnentos de ensino agrupados ou isolados, E born deixarmos bern
claro que nem a norma da Constituiçao foi modificada nern a lei delegada
Então, o Deputado, corno egislador e professor, sabe que o Conseiho não
estaria sem norma. NOs mesmos, da Bancada do PT, por meio da Deputhda
Maria José Haueisen, ja abrirnos vários debates e discussoes sobre a forma
de escoiha do Cohselhejro. Mas hoje queremos avaliar que dizer que a
Conseiho está legislando sern embasamento legal nao tern fundamento.
Entendémos que é urn ,processo de estar, de alguma forma, querendo
demonstrar outras questoes.

Temos tambéni uma afirmaçao do Deputado de que o Conseiho passa a
agir como quiser. 0 Conselho, hoje, age ditatorialmente porque não tern
limites, porque não existem leis, normas, parãmetros 0 Conselho pode achar
alguma coisa certa hoje e mudã-la amanha, se não achar mais que e certa. E
o que fará amanhã? Entendernos que isso nao acontece. 0 Conselho tern
uma delegacao da Assembleja e do Conselho Nacional de Educaçao e age
dentro dessas normas e de urn regramento rnaior, que é a LDB. E, ao mesmo
tempo, o Deputado diz que fica ao bel-prazer dos Conselheiros, das
influências, dos "lobbies", da pressao. Acho que isso é urn prejulgamento
precipitado e injusto. Apesar de o Deputado falar que não fazia referenda as
pessoas, mas, sim, a estrutura, não podemos fazer esse prejulgamento.
Entendemos que Os Conselheiros sabatjnados nesta Casa, são, na sua
grande rnaioria, pessoas que contribuiram de forma decisiva para a educaçao
nesfe Esthdo. 	 '

Então, acho que fazermos uma afirmacao dessas acaba sendo urnprejuigamento injusto e levanta uma suspeita sobre a Conselho e sobre as
Conselhejros. Deixamos bern claro que não concordamos corn essas e
outras assertivas que cornentarei a seguir.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Nobre Deputado Durvai
Angelo agradeço o aparte a rnim concedido e acho importante V Exa
discorFe,- sobré esse'ss jnto' E 'realrnente urn terna polérnico, que queremos
trazêr a Casa para que haja esse tipo de discussão para troca de idéias, de

- opifliae&' 	 .

Oueostar: de dizer e quéa Casa aprovoi'ontern urn requerimento para
criar uma Comissão Especial que vai aprofundar essa questao Vamos ter urn
forum especifico para detalhar bern essa questao

Corn relcao a essa èor?epondencia do Conselho gostaria apenas de
tecerdols'cornentarjos E obvio que a Conseiho tern que se defender tern
qie där'&sua v&sãô. 0 q ue ' acontece e que a el delégada da poderes ao
CoheIhopara se manifesta'r.Mrnflifestarse bdñio,'emue amplitude,
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em que profundidade? lsso a lei não diz.- Então, estã muito vago. 0
Conselho faz a que quer. 0 Conselho interpreta essa el da rnaneira que acha
mais conveniente.

Vou dar urn exemplo do exagero e do abuso. 0 Conselho aprovou a
elevação do "campus" de Varginha, da UEMG, para a categoria de centro
universitário. Onde estã na lel o poder para desrnembrar urn ente da UEMG e
transforrná-Io em centro universitãrio, contrariando a Constituição do Estado?
Canforme a Constituicao, aquela Fundacao aderiu a UEMG. Não ha artigo na
Constituiçao nern legislação que dé poderes ao Conseiho para interferir na
vida univeritária. Pela Constituiçao Federal, a fundaçao tern autonornia. 0
Conseiho, sern base juridica, acha que pode interferir nessa questao. E esse
vazio jurldico que cria todas essas questOes.

Encerralido, corn reiaçao a nomeação dos Conselheiros, nomear, em
reconduçao, é nomear. E nomeado para urn rnandato; quando acaba 0
mandato, deixa de ser Conselheiro. A norneação é autro ato de norneação.
Pode ate rião ser aprovado. A questao não e tao fácil coma esté dito al.
Existern outras questoes juridicas graves. No meu entendimento, a Conseiho
estã compietamente irregular.

0 Deputado Durval Angelo* - Gostaria de continuar comentando a discurso
do nobrecolega, que cita a seu Prajeto n° 239, que foi aprovado em 10 turna.
Par sinai, esse projeto é literalrnente a projeto anterior do Deputado
Francisco Rarnalho, grande educador, que teve papel importante e a
reconhecirnento pela sua defesa da causa da educacão no Estado. Na
entanto, a Deputado disse que a Conselho se agitou e comecou a mobilizar
setoresdo Governo para que a prajeto não andasse. Disse que seria para a
Conselho apresentar sugestOes e faz uma afirmaçaa, em pronunciamento
feito no.dja 8/11/2000, de que, passado urn ano e meio, a Conselho não
apresentou sugestão alguma.

Quera dizer ao Deputado que, a pedido dele prOpria, Pe. Lãzaro,
Presidente-do Conselho Estadual de Educaçao, montou-se uma Comissão
composta pelos Canselheiros Adair Ribeiro, Gérson de Brito Melo Boson e
José Januzzi de Souza Reis e pelos Profs. Oscar Vieira da Silva e Natália de
Miranda Freire, da PUC-MG. E importante que essa Comissão tenha sido
instalada, em 12/5/2000, a pedida do Conselheiro diretarnente ligada ao
Presidente Pe. Lázaro, segundo informaçao que me prestou. E, no dia
28/6/2000, a Comissão presidida par Adair Ribeiro e pelo relator, Prof. José
Januzzi de Souza Reis, encaminhou a sugestãa a Assembléia,
pasteriarmente a intervençao de V. Exa.

Se houve aigum problema e V. Exa. nao recebeu a sugestão, ate que a
crItica pode ser pertinente, mas, na realidade, as sugestOes foram aprovadas.
Acho que isso mostrau urn pouco a gratuidade do ataque de V. Exa. aos
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Conseiheiros, quando fez uma afirmativa desrespeitosa a todos daquela
casa, quando disse que colocar o Conseiho Estadual de Educaçao para
tomar conta do projeto que tramita na Casa é o mesmo que colocár raposa
para tomar conta de galinheiro, e querer que a coisa não ande. De novo,
temos o prejulgamento e uma afirmaçao preconceftuosa a respeito da
atuaçao.

Quando a questão da reconducao, quando V. Exa. fala dos Conselhejros
Glaura Vasques de Miranda, Secretária de Educaçao do Patrus Ananias, em
Belo Horizonte; Pe. Lãzaro de Assis Pinto, da PUC; José Januzzi de Souza
Reis, da SENEC; Pe. José Geraldo Magela, também da SENEC, da PUC;
Adair Ribeiro, Gérson de Brito Melo Boson e José Geraldo de Freitas
Drumond, da UNIMONTES gostaria de esciarecer que se trata do mesmo
procedimento que todos os Governadores adotararn.

Durante o Governo Hello Garcia, havia a primeira sabatina dos
Conselheiros, que eram ouvidos. Al vem o grande principlo. Se foram
escoihidos, numa primeira sabatina, pela Assernbléia para serern membros
do Conseiho Estadual de Educaçao, o entendimento sempre foi que, na
reconducao, não haveria necessidade

Concordo que possamos levantar urn outro ordenamento juridico em que,
na reconduçao, a Assembléia teria que ouvir os Conseiheiros. Mas o fato
mereceria uma critica, porque não sO o atual Governador como os anteriores
tern adotado o mesmo procedimento, desde a promulgaçao da Constituiçao
Estadual.

Outro fato digno de reparo e a fala de V. Exa., ainda sobre esse tema,
referindo-se a Conselheiros biOnicos que, por vontade do Governador,
estariam atropelando a Constituiçao e a Assembléla, aumentando a confusão
e o quadro de ilegalidade no Conseiho. No minimo, partliha esse pensamento
corn o Governador do partido de V. Exa., Eduardo Azeredo, pois, a época,
era o mesmo procedimento que se adotava.

Outra conclusão que considero precipitada está na fala de V. Exa. quando
diz 'que"o Conseiho estã vivendoum quadro lastimãvel". Isso não confere. 0
Conseiho hoje, e respeitado. Suas revistas, contendo pareceres, são
referéncia nacional, usadas em pesquisas por educadores e por outros
Conselhos Estadu'ais de Educaçao. E não é de estranhar que muitos
membros que pâssaram pelo Conseiho Estadual de Educaçao façam parte
do Conselhó Nacional de Educaçao. Fico a imaginar que interesse estaria 01
trãs de afirmativas tao injustas e preconceituosas corno essas. Tenhô, em
mãos, documentos sobre os quais discorrerei.

0'' Deputado DàIno Ribeiro Silva (em aparte) - E oportunô o
pronunciarn'ènto de V Exa Em que pese a todo o respeito que temos pelo
ilustre Deputado AntOnio Carlos ArFdrada, discordamos da maneira corn que
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S. Exa. trouxe a tribuna, em termos contitucionais, a formaçao e
formatação do Conseiho Estadual de Educacão. Pela idoneidade e seriedade
dos Conselheiros, 01 seu exemplo de trabaiho e dignidade a frente da
educação mineira, não resta a menor dUvida quanto a transparência do
Conseiho. E importante a discussão do assunto em uma comissão especial,
para que as dUvidas levantadas pelo ilustre Deputado sejam aqui debatidas,
uma vez que a provocação jã fol feita, desde o més de marco, a esta Casa.
Parabéns a V. Exa.

0 Deputado Durval Angeio* - Acho que o nobre colega esqueceu-se de
citar, no seu discurso, uma polêmica que envolve uma faculdade de
Barbacena. Trata-se da questao da transferência de entidade mantenedora e
da mudança de jurisdição do curso 'de Medicina, mantido pela Fundação
Comunitária Educacional e Cultural de Joâo Monlevade - FUNCEC -, e do
curso de Direito da Fundaçao Presidente AntOnio Carlos - FUPAC -, de
Barbacena, ambos para a Associaçao Universitéria do Vale do Aço -
UNIVAçO-, de Ipatinga. Aqui tenho os documentos e, inclusive, o balancete
contábil da Universidade, que envolve compra dos cursos de Direito e
Medicina, a qual se posicionou contrariamente o Conselho. Vejo que, nas
duas Universidades, nos dois Conseihos, aparecem nomes semelhantes.
Espero que a intervençao de V. Exa. não tenha sido a respeito dessa
documentaçao. Na prôxima semana, inscrevo-me, novamente, para comentar
Os documentos, urn a urn, o que não you fazer agora, devido a exiguidade de
tempo. -'

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dalmo ribeiro Silva.
0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, amigos da galeria, assessoria da Casa, talvez Os
ilustres parlamentares, de iniclo, não entendam a reflexão que me permito

':1 fazer nesta tarde, em urn palco onde travamos as grandes discussOes de
flosso Estado. Muito se tern falado nesta tribuna a respeito de fome, miséria,
divergencia politica, corrupção, seca, etc., mas 0 que rne traz a ela e urn
assunto diferente dos do dia-a-dia, quando defendernos os interesses de
nosso povo.

Quero fazer uma reflexão en passant" sobre a data em que
comernorarernos o Dia de Acão de Gracas. Nesta Casa, formada 01 77
homens que representam o povo de nosso Estado, ha a necessidade de
fazermos alguns minutos de reflexão. 0 apOstolo São Paulo, homem versado
nas leis judaica e rornana e que sofreu os seus rigores, ao escrever sua
prirneira epIstola aos fiéis da cidade grega de Tessalônica, emitiu a seguinte
exortacao: "Ern tudo dai graças, porque esta é a vontade deDeus".

	

'III
	

Entendo oportuno evocar essas palavras, registradas he quase dois mu
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anos, para chamar a atenção de todos para a necessidade de
cultivarmos, nos variados niveis e circunstâncias, a virtude da gratidao e,
sobrétudo, nutrir 0 flOSSO coração corn sentimentos nobres de fraternidade e
uniao.

Vivernos dias dificeis. Os homens - para citar apenas alguns dos males
enumerados pelo apostolo - mostram-se, na sua maioria, cada vez mais
egoistas, avarentos, ingratos, desafeiçoados, rnais amigos dos prazeres que
amigos de Deus.

Essa triste realidade que temos presenciado corn mais evidênciá nesta
geraçao, que ira testemunhar a historica virada de século e milénio, explicita
diferentes manifestaçoes de ingratidao que comprometem, substancialmente,
a qualidade de vida na Terra.

O dicionário "Aurélio" diz que graça representa uma dãdiva, uma
benevolência, urn favor. Nesse sentido, fomos agraciados por Deus, por
exemplo, corn uma natureza beta e exuberante.

Todavia, ao provocarmos a destruiçao do meio ambiente, demonstramos a
nossa falta de gratidao para corn o Criador e, por conseguinte, sofremos, pois
a nossa ação destrutiva implica sérios maleficios para toda a humanidade.

Outra forma de ingratidao levada a efeito SãO Os constantes atentados a
paz. Como podemos entender os inümeros conflitos existentes e os ja
ocorridos em todo o rnundo? Como podemos aceitar que seres hunianos se
destruam e que povos inteiros sejam dizimados, subjugados ou que sofram
os mais hediondos crimes em nome de interesses inconfessáveis?

Atentar contra a paz é outra triste demonstração da auséncia de urn
espirito grato no ser humano. Na verdade, a açao de graças revela a
existência de urn coração pacifico e pacificador, e aquele que possui essa
elevada qualidade e alcançado por uma das bern-aventuranças ensinadas
por Nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu serrnão assim pregou: "Bern-
aventurados os pacificadores, porque serão chamados flihos de Deus".

Nab ha como divorciara graça do sentimentode igualdade, pois ela retrata
a expenencia intina de sentir o outro, inferior ou superior em algum sèntido,
igiiala nos. Esse e urn préssupósto de tê-lo como irmão, vivendo, fraternal e
constantemente, em estado de graça. Esse e o fermento e e o fator decisivo
do próprio processo arnoroso. 0 amor, como irnpulso de saida de si mésmo
no encontro do outro quando não estiver alicerçando a noção da igualdade e
da graça arrisca perder seurumo.

0 estad de graça' eo respeito de urn pelo outro, do parlamentar pelo
parlamentar e por todos aqueles que compOem uma sociedade hurnana no
etimento de igualdade que mantém essa margem de distanciarnento entre

osujeitoeóobjeto. 	 .,'&
E fambérrc a graça que tradifz osentimento da igualdade humana, ao
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mesmo tempo em que a humildade e o orgu-Iho, porque presente, face ao
superior ou face ao inferior, dava tranquilidade a São Francisco de Assis, que
e esse paradigma do homem universal que atinglu o ideal de tratar
igualmente os poderosos e os humildes, corn a mesrna serenidade corn que
tratava todo ser humano.

Não ha corno negar que temos rnuito a agradecer. Como podemos ser
indiferentes corn, relacão ao dom da vida? Como podemos ignorar. a dádiva
que representa o ar que respiramos? E a farnuiia? E os amigos? E a saüde?
E a sociedade? E esta Casa? São tantos os beneficios oriundos da bondade
divina que dificil Se torna enumerã-ios. Certo e que precisamos agir, sempre
e em todos os rnomentos, corn gratidão, humildade, igualdade e dignidade.

Diversas são as maneiras pelas quais podemos expressar nossa ação de
graças. Ao elevarmos nossa voz em oracão realizamos urna delas. Ao
realizarmos uma atitude siricera e benevolente em favor do nosso prôximo,
também estamos materializando urna acão que ire produzir frutos de alegria,
de amor e de fe capazes de construir uma sociedade mais justa e rnais
humana.

Mais do que unca, achei oportuno trazer a este seleto Plenãrio essa
reflexão, no dia de hoje, que e diferente, e muito, das costurneiras que aqui
são proferidas pelos nossos prezados colegas. Tenho certeza de que no
prôximo dia 28 serã conternplada a vida de cada urn dos parlamentares que
dignificam e que honrarn a representatividade do nosso povo mineiro. Corno
representantes da gente rnineira, precisamos viver constantemente em
estado de graça, para que nossas açoes do dia-a-dia possarn sernpre ter
Deus corno guia ecorno cornpanheira, a esperança.

Sern dUvida alguma, é corn todos os prezados colegas e exemplares
Servidores desta Casa que muito tenho aprendido. Esse aprendizado, acima
de tudo, reveste-se de urn verdadeiro exemplo de cidadania e sintonia corn a
verdadeira graça, pela convivência diana corn todos, o que muito me gratifica.

E chegado o Natal. Certamente, o espirito dessa epoca suscita em todos
nOS ernoçOes e sentimentos profundos. Afinal, e o tempo em que a
humanidade celebra a encarnação do Cristo de Deus, expressão mior de
todaa graça disponivel aos homens. Sern dUvida, é urn tempo que nos
convida a refletir sobre as nossas atitudes em favor da construção de uma
Sociedade rnais justa e rnais humana. Nôs, escolhidos pelo povo mineiro para
bern representálo neste parlarnento, ternos urn grave desafio e urna grande
responsabilidade

Pelo voto, o povo de Minas Gerais outorgou-nos poderes para discutir e ate
mesmo decidir sobre diferentes aspectos da vida de toda a populacão. Nessa
perspectiva a nossa ação reveste-se de grande importancia. Assim, temos
de atuar corn denodo e dedicaçao, situando, sernpre em prirneiro piano, a

I
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defesa dos legitirnos interesses de nossa gente.

Corn certeza, essa tarefa tornar-se-á mais fácil e gratificante se estivermos
alicerçados nos sOlidos fundamentos do bern comum, da igualdade e da
gratidao, buscando, como propôsito supremo, o respeito mUtuo e a
preservação da dignidade hurnana.

Finalmente, os que levam uma vida de fé, caridade e graça, sem rnedo'de
oferecer o seu testemunho cristão perante o pUblico, perante o seu povo,
certarnente ja participarn do encargoprofetico e, corno o povo de Deus em
marcha, são legitimos herdeiros da felicidade eterna.

Sr. Presidenté essa e a rellexão que deixo lançada nesta Casa,
aguardando a boa nova para todos, a fim de que possamos viver sempre em
estado de graça, aprovar boas leis em beneficio do nosso povo, cumprir o
dever civico e 0 dever de hornem comum. Sornente assim resgataremos a
dignidade da famflia mineira. Desejo que Deus nos abençoe. Nesta data, em
que estamos cornernorando o Dia Nacional de Açao de Graças, cada urn
deve fazer a sua reflexão, o seu exame de consciência, para que possarnos,
sempre unidos num sO pensamento, num sO ideal, num sO propOsito, servir
corn transparência, corn honradez, corn dignidade, correspondendo ao que a
familia mineira tanto espera desta Casa. Muito obrigado.

2 Parte (Ordeni do Diá)
1a Ease

Abertura de lnscriçOes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidéncia passa a Parte da reunião, corn ala
Ease da Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçoes da Presidéncia e
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscriçoes para o Grande Expediente da prôxima reunião.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Carlos Andrada.
o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, corn relaçao ao

discurso do Deputado Durval Angelo, quero apenas dizer que assurno as
minhas posiçöes corn relação ao Conselho Estadual de Educaçao. Não retiro
urna palavrá do que disse, you ate o fim.

Conseguimos urn avanço enorme corn relàçao a cornissão especial, que
vai se aprofuñdar nessa questao. Varnos dar urna sacudida no Conseiho, que
está urna bagunça, que tern Conselheiro biônico, não aprovado por esta
Casa. Justificar erros do passado corn erros do presente não e correto. Não
tenhoculpa se o PT, na legislatura passada, engoliu eLrosdo passado. Não
&stou aqui para passar a mao na cabeça do PT Näo fui Deputado na
iegilatura passada, sou Deputado nesta legislatura. 'Vou exercer o rneu
mndato corn firrneza, de acordo corn as minhas convicçOes. Não retiro urna
palavr. 	 -
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Corn relação as conversas do Deputado-Durval Angelo, que ameaça

trazer docurnentos, que traga urn carninhão deles, porque esse assunto està
entregue ao Ministério Püblico. NOs e que querernos que essa questao vã ao
Judiciário, porque não confiamos no Conselho. 0 Conselho hão tern isenção
para dirirnir qualquer dUvida. No Judiciârio terernos seguranca juridica,
porque vamos discutir corn quern entende de leis. 0 Conselho não entende
de leis, seus membros não são formados na questão juridica. No Judiciário
varnos ganhar.

Quanto a essa documentacão que o Conselho deve ter enviado para tentar
me atingir, não me amedronta. Não estou em briga pessoal contra o
Conselho. Tenho condiçOes de enfrentar essas bobagens, rnas ha muitas
pessoas que não tern. Queremos que o Conseiho se cornporte corn base em
paràmetros legais, para que esses abusos que cornete, as vezes, contra
alguns, não cometa contra todos. Agindo de acordo corn a lei, 0 Conselho
agirá de maneira igual corn todos, acabando corn essa bagunca que existe là.
Dojeito que estàé que não pode continuar. Vamos levantar essa questão.

E não pense, Deputado, que trazendo o debate para uma questao pessoal
cornigo, corn relaçao a entidades das quals, porventura, ternos a satisfacão e
O orgulho de participar, vai me intimidar. Vou enfrentar essa briga, mas não a
misture corn a questao do Conselho. A questao do Conseiho, neste
rnomento, e inegociavel. Como Deputado, como parlarnentar e corno mernbro
da Cornissão de Educação, tenho o dever moral de trazer essas questOeS a
pUblico e discuti-las publicarnente, a firn de esclarecé-las e de procurarmos
urn born caminho para a educacao ern Minas. A questão pessoal, trate-a
cornigo quando quiser. Pode trazer docurnentação, televisão, estou pronto
para discutir, mas não misture esse assunto corn o do Conseiho, porque isso
não vai resolver a bionicidade dos Conseiheiros que estão là. Continuarn
biOnicos. Reconduçao e como reeleiçao. Para ser reeleito, tern-se que
disputar eleiçao, e preciso ganhar para tornar posse. 0 Conselheiro, para ser
reconduzido, tern de ser sabatinado de novo, porque, as vezes, no seu
prirneiro mandato pode não ter sido urn born Conselheiro, e deste modo a
Assernbléia terá condiçOes de avaliar a sua atuação, para Ihe permitir ou não
o exercicjo de urn novo mandato de dois anos. Atropelararn a Constituição,
porque não deram condiçOes a Assernbléia de avaliar o trabalho do
Coriseiheiro. A Constituição diz claramente que a Assernbléia vai sabatinar 0

Indicado e aprovar a nomeação. 0 que aconteceu corn esses Conselheiros
agora? Forarn norneados. Se foram nomeados pela primeira, segunda ou
terceira vez, isso não interessa. A Constituição não diz que é apenas na
Prirneira norneaçao. Se fosse assirn, o Diretor da Imprensa Oficial, por
exemplo - não quero me referir a ele, pessoalmente, estou citando apenas
urn exemplo;, foi sabatinado urna vez e está là çorno Diretor da lmprensa.
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Amanhã, troca-se o Governo, a nova Governo resolve reconduzi-lo,
nomeia-o e faz a sua reconduçao. Então, estará dispensado de passar pela
sabatina da Assembléja, porque ja passou uma vez? Não é par esse
caminho, Deputado. A lei e muito clara.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo
o Deputada Durval Angelo* - Sr. Presidente, entendo que a discussão não

saiu do campo das idéias em momenta algum. E entendo, mais ainda, qu
usar a justificativa de que é questão pessoal e, também, uma forma de
carnuflar o debate.

Vamos aos questionamentos do Deputado. Primeiro, quando fala de uma
provável omissão da Bancada do PT e se coloca como urn arauto da defesa
da Constituiçao, da norma ética em relaçao a nomeaçao de Conseiheiro, é
born que se diga que ele está terminando o seu segundo ano como
Deputado, e várias reconducoes aconteceram no primeiro sernestre do ano
passado, coma sempre foi de praxe. Ele poderia, então, ter feito essa
intervenço e essa cobrança naquele momenta. Par que, então, fez essa
intervençao so agora, depois que o Conselho tomou decisöes que não
agradavam a uma faculdade de Barbacena? Não e uma questão pessoal.
Mesmo que exista parentesco, laços familiares de pessoas nas duas
unidades de ensino envolvidas na decisão do Conseiho, tanto a Fundação
Cornunitãria Educacional e Cultural de João Monlevade coma a UNIVAçO,
de Ipatinga, e a Fundaçao Presidente Antonio Carlos - FUPAC, a questao
não e pessoal. 0 envolvirnento de familiares e uma questão politica que nao
nos diz respeito. 0 que questionei é que a intervençao ten ha sido feita depois
de uma dec:são que desagradou, que envolvia a transferêncja dos cursos de
Medicina e de Direito da Fundaçao Educacional e Cultural, de João
Monlevade, e da FUPAC, de Barbacena, para a Associaçao Universitária do
Vale do Aço, de Ipatinga. Por isso, e interessante que esta discussão tenha
acontecjdo neste momento.

Quanta a ele ter dito que quer Jevar a questão ao Ministério PUblico, a
justiça, podern ver o parecer de 30/3/2000, do Conseiho Estadual de
Educaçao, que jã tomou essa providêncja. No item 3.3, entendeu que essa
transferencia e irregular, que essa transferência nao é transparente e já
determiriou encaminhar cOpia dos autos ao Ministerjo Püblico, para
pranunciamento e adaçao das providéncias cabiveis. Portanto, o inquerito já
se encontra' no' Ministérjo PUblico. V. Exa. não precisará tomar essa
providencia para provocar a justiça porque ja esta sendo provocada

E quando eu disse que, na realidade, essa troca de cursas era uma venda
de urn curso dé Médiciha e de urn curso de Direito, havia, sim, essa suspeita.
Bàsta ver o balanço 'patrimonial analitica de dezembro de 1998 da
Asociaçao Universitãria Vale do Aço. No Permanente Irnobilizado, cansta
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"Faculdade Direito/Aquisição; Convênio Aquisicao Faculdade de Direito:
R$846.250,00". Na balancete patrimonial analitico de dezembro de 1997 da
referida Associação, consta, no Permanente Imobilizada, "Faculdade
Direito/Aquisicão; Convênio Aquisição Faculdade Direito: R$523.750,00".
Portanto, não são questOes pessoals, são fatos.

E querodizer mais: entregarei esses documentos a comissão especial que
vai analisar a questão do Conselho, para que saiba muito bern a que está par
trás de tudo. E te digo mais: assinei a requerimento para criar a Comissão,
porque também quera apuracão, quero que a verdade seja restabelecida.

Par fim, quando fizermos uma intervenção, acusarmos algueni ou argo,
destratarmos a honra de pessoas sérias, temos que ter clara a nossa
motivaçäo. Quando disse, no inicio, que ha muito mais coisas entre 0 céu e a
terra do, que possa supor a nossa vã filosofia, ou que embaixo desse angu
tern caine, é par causa desse documento. Muita obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado AntOnio Carlos Andrada.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, volta a reafirmar a

que disse: a Conseiho Estadual de Educaçao nãa tern base legal para tomar
as atitudes que está tornanda; isso é urn abuso. 0 Conselho vai dizer se essa
transferência e cer-ta ou não? Esta tomando essa decisão corn base em qué?
Que lél da poderes aa Conseiho para dizer o que e certo ou errado? 0
Conseiho está agindo ditatorialmente. Queremos que haja uma Iei
regulamentando 0 ensino superior, inclusive essas questOes que estão ai. 0
Conseiho diz que e errado o que acha que é errada, não a que a lei diz que
estã errado. Não indica onde esta o erro na lei, não ha questão legal. 0
Conselho não esté baseado em leis, para dizer o que está dizendo. E esse
abusoque não pode cantinuar a existir. 0 Coriselho resolve dizer que a
instituição X está ilegal, mas não é Orgao judiciário para dizer isso, não ha
critérios definidos em lei para dizer que obedeceu o criteria A ou B. 0
Conselho esta sendo arbitrario, violento, e isso acontece corn diversas
'nstituiçOes no Estado que estão a mercê da vontade do Conseiho. Essa é a
grande verdade.

0 Deputado mentiu quando disse que não me manifestei quando surgiu a
ato do Governador. Esta registrada, nos anais desta Casa, a meu discurso
desta tribuna, na mesma semana de publicacao do ato no "Minas Gerais".
Vou mostrar, na tribuna, o meu pronunciamento contra. Não estau reagindo
agora, quando esta situação está ocorrendo. Tomel essa atitude na mesma
semana em que a Governador assinou esse decreta irregular e abusivo,
atropelando a Assembléia. Pensei que V. Exa. fosse defender as
prerragativas do Legislativo, tao usurpadas nos anos passados, bandea que
a esquerda brasileira tanto defendeu e que hoje prefere ignorar, para
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defender urn Conselho irregular, que está cheio de biOnicos, tao
criticados, no passado, pelo PT. Quero é a legalidade. Não quero ser arauto
da Constituiçao, no meu humilde papel de Deputado. Como membro desta
Casa, acho que tenho que contribuir. Uma andorinha não faz verão, mas urn
colegio grande faz. E corn relaçao a questao do Ministério PUblico, ainda bem
que o Conseiho rnandou para Ia. Tenho certeza de que o Ministério PUblico,
integrado por homens da lei, se aterá a lei. Al a questao ficará esclarecida.
Se ficasse nas mãos do Conselho, estariamos naquela situação de ayes
presas corn raposas tomando conta. Situaçao que impera hoje, pois o
Conseiho não tern parãmetro. Não vamos diminuir a nossa briga corn relaçao
a legalidade do Conselho. E quanto a cornissão especial, tenho certeza,
vamos solicitar a liderança que nos indique representante do partido nessa
comissão, porque vamos nos aprofundar, de maneira dura e decidida, para
esclarecer as questoes atinentes ao CEE, que dizern respeito a toda a
educaçao do Estado. Queremos esclarecer ponto por ponto e ver quantos
absurdos estão naquele Conselho. Processos de faculdades estão Ia,
docurnentados, prontos para serem aprovados e engavetados, ha urn, dois,
trés, quatro anos, esperando o qué? A vontade do Conseiheiro, dizendo que
vai aprovar? Isso, porque não ha lei que fixe o prazo, não ha lei que
estabeleça nada. 0 Conselho cria seus prazos e flO Os cumpre, porque Os
muda quando quer. Aquilo e uma bagunça. Lidamos corn o Conselho no dia-
a-dia e sabernos como é a sua realidade.

E preciso colocar ordem, 01 intermédio da lei. Nâo estou questionando
posicão de Conseiheiro, não estou levantando questào pessoal. A bagunça é
a falta de parâmetro, a falta de lei para regulamentar o trabaiho do Conseiho,
trabalho que a Assembléia delegou, mas não impos limites na sua delegacao.
Então, não ha limite para a ação do Conselho. Queremos limitar e legalizar
sua ação, que hoje está irregular.

* - Sem revisão do orador.
ACORDODELIDERANçAS

A tótalidade dos membros do Colégio de Lideres acordarn em que seja
prorrogado, ate o dia 29/11/2000 o prazo para apresentaçao de emendas ao
Projeto de Lei n° 1.216/2000, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investirnentos das Empresas Controladas pelo Estado para o exercicio de
2001

Salad Reuniöes, 22 de novernbro de 2000.
DECISAO DA PRESIDENJCIA

A Pridéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprirnento.
Mesada Assembleia '23 de novembro de 2000
Anderson Adauto; Presidente.
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ACORDO DE LIDERANAS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Ge ía is

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos
membros do Colegio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 1°/12/2000, conforme requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves e outros, deferido em Plenário, corn o objetivo de se prestar
hornenagem a Holdercim Brasil S.A.

Sala das Reuniöes, de de 2000.
Hely TarqUinio, Lider do PSDB - Marcelo Gonçalves, LIder do PDT -

Sebastiäo Navarro Vieira, Lider do PFL - Chico Rafael, Lider do PSB - Joao
Pinto Ribeiro, Lider do PTB - Marcio Kangussu, LIder do PPS - Antonio
Andrade, Lider da Maioria - Carlos Pirnenta, Lider da Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 23 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANAS
- 0 Acordo de Lideranças referente a reuniao especial em comemoracão

aos 30 anos do Sindicato dos Medicos foi publicado na ediçao anterior.
DECISAO DA PRESIDENCIA

- A Decisao da Presidéncia referente ao Acordo de Lideranças acima foi
publicada na edicáo anterior.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente d ciéncia ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovaçao, na 42a
Reunião Ordinaria, do Requerimento n° 1.733/2000, do Deputado Chico
Rafael (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, ó Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

Inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
José Milton, em que solicita a inclusao em ordem do dia do Projeto de Lei n°
741/99; e da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita a inclusao em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.175/2000; defere, nos termos do inciso
XIV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita a constituiçao de comissao de representação
para discutir junto ao Ministério da Fazenda 0 fechamento de agencias da
Receita Federal no Estado, designando para comporem a referida Comissão
Os Deputado's Dalmo Ribeiro Silva, Ailton Vilela, Sebastiao Costa, Marco
Regis, Geraldo Rezende, Sebastião Navaro Vieira e Paulo Piau; defere,
ainda, cada urn por sua vez, fl05 termos do inciso XXI do art. 232 do



954
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade,
requerimentos dos Deputados Durval Angelo e outros, em que solicitam a
reakzaçâo de reunião especial em homenagem a Editora Vozes pelo
transcurso de seu centenãrio de fundaçao; e Dalmo Ribeiro SUva e outros (2),
em que solicitam a realizacao de reuniOes especiais em homenagem ao
IEPHA-MG, pelo transcurso de seus 30 anos de fundaçao, e a União dos
Varejistas de Minas Gerais pelo transcurso de seus 70 anos de fundacão; e
indefere, nos termos do inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Edson Rezende, em que solicita a anexaçao do
Projeto de Lei n° 954/2000ao Projeto de Lei n° 451/99.

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Cornissão de Direitos Humanos, em

que solicita seja encarninhado ao Sr. Alan de Freitas Passos, Diretor da
Clinica Nossa Senhora de Lourdes, pedido de informaçoes sobre o
desaparecimento do paciente Antonio Conceiçao de Souza, que estava
internado nessa ClInica ha aproximadamente 15 anos, conforme denüncia do
Sr. Raimundo de Souza. Em votaçao, orequerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento dos Deputados Sebastião Costa e Paulo Piau, em que
solicitam seja encaminhado ao Ministério da Fazenda pedido de informaçoes
sobre a fechamento de agencias da Receita Federal em diversas cidades do
Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a razão

desse requerimento de minha autoria e de autoria do Deputado Paulo Piau é
termos tomado conhecimento de que o Ministério da Fazenda teria
recornendado a fechamento de algurnas agências e postos da Receita
Federal em diversas cidades de Minas Gerais, entre etas, Carangola e outras
que estão mais prOximas da minha area de atuaçao politica, Viçosa e Muriaé.
Por essa razão, a Assembléia Legislativa, como parta-voz do povo de Minas
Gerais, deve manifestar-se, solicitando ao Ministro ou a sua assessoria que
explique as razOes de tal fecharnento, que, além de frustrar a opiniao publica
dessas cidades, naa contribui com Minas Gerais, reduzindo a atuacao do
Góverno Federal em territ6rio mineiro.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Piau.
ODeputdo Paulo Piau-Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria também

de me,manifestar sobre os inUmerospedidos que mechegam das cidades
que perderama agénciadaReceita Federal, oque, sem dUvida alguma, vai
piorar o serviço ëdificultar o acesso dos cidadãos aos servicos da Receita.
As cidades são Aimores Andrelandia Araguari Carangola Corinto Dores
do lndaiá, Güanhães, ltabira, lturama, Mantena, Muriaé, Muzambinho,
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Nanuque, Patrocinlo, Pedra Azul, Santa Rita do Sapucai, Santo Antonio
do Monte, São Gotardo, Trés CoracOes, Trés Pontas e Viçosa.

Ninguem ficou sabendo previarnente, nem nOs, que temos as informacOes,
que havia urn estudo do Governo Federal sobre isso. Portanto, esse
requerimento tern por objetivo inicial pedir explicaçaes ao Governo Federal
para saber as razOes de estar fechando essas agencias. Posteriorrnente,
evidenternente, vamos cobrar de maneira mais enfática do Governo Federal,
que, sern düvida alguma, está prejudicando Os mineiros, porque está
fechando alguns pastas que prestam servicos relevantes para a nossa
comunidade. Em prirneira lugar, queremos aprovar urn pedida- de
explicaçOes, e em segundo, criticar a Governo Federal por esse descaso que
esta tendo para corn as cidades do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputado Marco Regis.
O Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos

encaminhar favoravelmente a requerirnento dos Deputados Sebastião Costa
e Paulo Piau. Queremos solidarizar-nos corn eles.

Recebemos "fax" de cidades do Sudoeste de Minas Gerais, principalmente
da cidade de Muzambinho, que e minha principal base eleitoral e consta na
relaçao divulgada pelo Deputado Paulo Piau. A Receita Federal, Deputados,
tem alegado que a tecnologia e a razão do fechamento dessas agendas em
todo a Estado de Minas Gerais. Temos que refutar essa argumentacão,
porque, na verdade, a agencia da Receita Federal de Muzambinho tern sob
sua jurisdição inUrneras outras cidades da região. E diversas procedirnentos
são feitos pessoalmente na agéncia, não tendo coma a cidadãa utilizar-se
dos recursos tecnologicos.

Deputado Sebastião Costa, gostaria de solidarizar-me cam V. Exa., mas
também gostaria de alerté-lo e a este Plenário de que a recomendaçãa da
Receita Federal é para que amanhã as agendas estejam corn as suas portas
fechadas. Inclusive, Deputado Sebastiâo Costa, Deputado Paula Piau, ja ha
urn aviso nas agências de muitas cidades dizendo que a partir de amanhã a
Receita Federal não rnais funcionara.

• Portanto, estamos solidarios corn esse requerirnento e exigimos mais que
Sirnples pravidéncias para a reabertura das agencias. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em vatacão, a requerimento. Os Deputados que a
apravam perrnaneçam coma se encontram. (- Pausa. ) Apravada. Oficie-se.

DeclaraçOes de Voto
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, quero declarar a meu voto

favoravel ao requerimenta do Deputada Sebastião Costa e do Deputado
Paulo Piau e thzer que na cidade de Araguari estarnos vivenciando urn
problema dessa natureza. Fui pracurado na cidade de Uberlãndia P01
pessoas redlamancjo que estava havendo uma concentração na agência da
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Receita Federal, corn o fechamento da agenda de Araguari. lsso causä
urn transtorno muito grande para a cidade de Uberlándia, que ja e uma
cidadé corn acUmuio de trabaiho.

Quero parabenizar os autores do projeto e aproveitar a oportunidadé para
pedir que a Receita se sensibilize de modo a não fechar a agência da didade
de Araguari. Muito obrigado.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao
requerimento dos Deputados Sebastião Costa e Paulo Piau. Mas vejo o
assunto de modo mais complexo. As agéncias ja estão fechando nd dia
30/11/2000, e a tramitaçab do requerimento deverá demorar. Acho que não
haverá tempo suficiente para evitar esse fechamento. Por isso pedi a
constituição de uma comissäo de parlamentares para ir a Receita Federal e,
se necessário for, a BrasIlia, para expor a necessidade do não-fechameito
das agências. Acredito que urn simples requerirnento nao bastará.
Precisamos de uma acão politica efetiva, num trabalho nosso, de todos
aqueles que tern o comprometimento corn suas bases. Estou a disposiçao
ate para irmos a Brasilia. A minha preocupação é que ja estamos n&dia
23/11/2000 e as agéncias ja estão corn o fecharnento marcado para o dia
30/11/2000. Sr. Presidente, a rninha preocupação e que hoje são 23/11/2000
e não dana tempo. Mesrno assirn, temos que fazer urn protesto veemente no
Ministério da Fazenda corn relaçao a esse assunto. Esse é o rneu
requerirnento. Acredito que carninharemos juntos.

o Sr. Presidente - Nos termos da Decisão da Presidência n° 7, solicito aô
Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados, para verificaçao de
"quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Alberto Bejani) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a charnada 44 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para votaçao.
Questão de Ordem

o Deputado José Braga - Sr. Presidente, tanto agora corno em algums
vezes em que dirigimos os trabaihos, temos notado que muitos colegas
desconhecem a finalidade da recornposiçao de "quorum". Agora, não tembs
mais o nUmero suficiente de Deputados no Plenário, pois os colegas
respondem presença e se retiram do Plenário, imediatamente. Talvez V. Exa.
pudesse esciarécer aos Deputados que, nao desejando fazer a votaçäo, eles
não devem responder a charnada de recomposição de "quorum", para
pararrnos de passar por esta situação em que a lista de presença tern
numero suficiente e a votaçao não tern Obrigado

o Sr Presidente - Esta Presidencia agradece as colocaçoes do Vice
Presidente que em determinados'momentos substitui o Presidente e sabe 0
qüãodelicado e o processo de ecómposiçao de "quoum", destinado a
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sabermos se temos 0 nümero suficiente de Deputados para votaçao. A
Presidência verifica, de piano, que jé não ha mais "quorum" para votacão,
motivo por que solicita ao Sr. Secretârio que proceda a chamada dos
Deputados para a recomposição de "quorum".

o Sr. Secretârio (Deputado Joäo Paulo) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 39 Deputados. Ha "quorum"

para votaçao. Requerimento do Deputado Durval Angelo, solicitanto que, nos
termos do paragrafo Unico do art. 2° do Regimento Interno, a reuniäo especial
requerida por esta Presidéncia e outros, destinada a homenagear D.
Alexandre Alves do Amaral pelos relevantes serviços prestados a Igreja e a
comunidade, seja realizada em 5/12/2000, na cidade de Uberaba. A
Presidência val submeter a matéria a votaçao pelo processo nominal, de
conformidade corn o art. 260, I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. A
Presidëncia esclarece aos Deputados que aqueles que desejarem aprovar 0
requerimento registrarao "sim", e os que desejarem rejeité-lo registrarao
"não". Em votaçao.

- Procede-se a votação nominal por rneio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados, nUmero insuficiente para

votação, motivo por que a Presidência a torna sern efeito.
QuestOes de Ordem

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, acho que ha aqul mais de 40
Deputados' e gostaria de esclarecer-lhes que ainda não entrarnos no
processo de votação do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, como V. Exa.
já disse bern. 0 que estã sendo votado e urn requerirnento para esta
Assembléia prestar uma homenagern a D. Alexandre do Amaral, Bispo
Ernérito de Uberaba, 01 sinaI, o Bispo mais antigo do Brasil e que tern
relevantes serviços prestados a Igreja, na cidade de Uberaba. Então, em
razão disso e pelo fato de haver 42 Deputados em Plenãrio, faco urn apelo
para que seja novamente colocado em votaçao esse requerimento.

Aproveitando esta questão de ordern, quero dizer, quanto ao Projeto de Lei
Complementar n° 17/99, que fizemos hoje uma reunião, no Salão Vermeiho,
do Colégio de Lideres e chegamos a urn consenso a seu respeito. A votacão
serã em cinco blocos. Existem apenas trés questoes divergentes, cuja
d cussão, de alguma forma, será mais dernorada. Portanto, quatro blocos
sao convergentes. E participaram dessa reunião vãrios Deputados e suas
assessorias

Assirn, solicjto que se coloque em votaçao novamente o requerimento e
alerto as companheiros para o fato de que a votaçao do Projeto de Lei
Complementar n° 17/99 não seré demorada.

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, gostaria de agradecer a
O Portunidade. 0 Deputado Durval Angelo já esclareceu as dUvidas para todos
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958os presentes em Plenárjo. Mas, se o senhor me permite, gostaria de
reforcar o pedido do Deputado Durval Angelo, para que se fizesse uma nova
votacao ja que estãvarnos acompanhando a planhlba que nos chegou asmãos, para o Projeto de Lei Complementar n° 17/99.

o Sr. Presidente - A Presidencha vai renovar a votacao do requerirneno 
doDeputado Durval Angelo. Em votaçao.

- Procedese a votaço nominal por meio do paine! eletrOnico.
- Votam sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela

- Alberto Bejani - Arnhlcar Martins - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro
- Antonio Julio - Bene Guedes - Cabo Morals - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durva! Angelo - Edson
Rezende - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar
- Hely Tarquinio - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Rogerio Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiao Costa -
Sebastjão Navarro Vieira. 	 -	 -

o Sr. Presidente - Votaram "sirn" 39 Deputados não houve voto "não"
em branco. Está, portanto aprovado o requerimento do Deputado DurvalAngelo. Cumprase.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a P Ease, a Presjdência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacao da matériaconstante na pauta.

Votacao de ProposicoesO Sr. Presidente - Prosseguimento da votacao em 10 turno, do Projeto deLei Complementar n° 17/99, do Tribunal de Justiça do Estado, que contém a
organhzaçao e a divisão judiciárias do Estado. Vem a Mesa requerirnento doDeputado Durval Angelo, solicitanto votação em bloco das emendas e dos
destaques ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.

Questão de Ordem
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, quais são as questoes a seremvotadas separadamente em blocos?
O Sr. Presjdente - Neste momenta, iniciaremos o processo de votaçao dos

destaques ao Projeto de Lei Complementa,- n° 17/99. A Presidéncia esclarece
que, em razão do requerimen do Deputado Durval Angelo, votarernos emcinco blocds distintos. Eñi votação, a requerimeno Os Deputados que 

0aprovarn permanecam como se encontram (- Pausa.) Aprovado
QiiestOes de Ordern

O Deputádo Durval Angelo - Sr. Presbdente, hoje, na reunjão da manhã,
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dividimoS Os destaques em blocos, de -acordo corn o processo de
discussão. No bloco 1, entram todos as destaques que tiveram parecer
favoráve!, sern contradiçao de nenhurna bancada. Nesse primeiro bloco,
votariamos pelo sim. No segundo bloco, houve consenso pela rejeição. Não
houve discordãncia. Então, na segunda votação, votarlarnos näo. Depois,
ficarham duas emendas divergentes, que seriam as relativas as férias dos
servidores e a questão dos Tribunals de Alçada ou câmaras do Tribunal de
Justica. No final, teriamos dois blocos de votacão. Na questão das cémaras,
houve ate uma discussão que estava carninhando para a cansenso, mas,
corno houve urna posiçao contrária, em respeito ao consenso, a trouxemos
aqui. A adesão major era para o destaque do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, rnas, coma não houve consenso, em respehto ao Plenãrio, trouxemos
essa discussão. Então, a primeiro seria sim, o segundo seria não, e as duas
emendas seriam de acordo corn as bancadas.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - A inforrnacao que tive é que tinha
havido a consenso e as propostas relativas aos arts. 47 e 48, de minha
autoria, haviam entrado no bloco de consenso para serem aprovadas. 0
Deputado Chico Rafael levanta urn questionamento sobre a denominação de
tribunal ou cãmara, o que e questao de somenos, não afeta a esplrhto da lei e
pode ser corrigido ate em redaçao final. Então, isso não é razão para que
essa proposta seja eliminada do bloco para aprovação. Se for eliminada do
bloca de aprovação, se houver quebra do consenso, não tenho - e acredito
que a PFL venha me seguir - condiçao de aprovar, dentro de urn processo de
consensa, quebrado nesta oportunidade, corn 39 Deputados em Plenãrio.
Não podembs colocar em risco par causa de uma questão que pode ser
corrigida em redaçao final.

o Sr. Presidente - A Presidência deseja esciarecer ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira que compreende as colocaçOes feitas par S. Exa. Temos
condiçOes de votar a que e consenso e que exige 39 votos, tendo apenas 41
VOtos em Plenãrio - apenas as blocos que são consenso. 0 que não é
consenso, a Presidéncia entende que não temas candhçaes. Desejo
esclarecer ao Deputada Sebastião Navarro Vieira que a Deputado que
quebrau a tese do consenso é exatamente a Deputada relator do projeta. E a
Presidéncia não tinha coma não atender a Deputado relator do prajeto, no
seu pleito, nas suas colocaçOes. Portanto, S. Exa. solicitou que a art. 47
fosse excluldo, para que pudéssemas fazer a encaminhamenta do vata haje
ou num dia em que houvesse malor nümero de Deputados em Plenária.

o Deputado Sebastião Navarro Viehra - Sr. Presidente, acaba de ter a
manifestacao do Deputada Chico Rafael, que concarda cam a inclusão no
blaco deconsenso

0 Sr. Presidente - Então, estã incluldo a art. 47, para ser corrigido a terma
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em redação final, substituindo-se cãmaras por tribunais.

o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, corn toda a adrniraçao e respeito
que temos pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira, temos urn
questionarnento a fazer nesse tôpico. Na verdade, isso não é consensiJ,
porque o projeto original do Tribunal de Justiça criava cinco regionais do
Alçada, que eram Montes Claros, Valadares, Belo Horizonte, Pouso Alegre e
Juiz de Fora. Fizernos uma emenda que fol rejeitada pelo relator, Deputado
Chico Rafael, em seu Substitutivo n° 1. Recebemos corn reserva, mas corn
respeito, o veto do relator. Posteriormente apareceu outra indicação criando
as regionais em Valadares- Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de
Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraiso, Uberaba
e Uberlàndia - uma profusão de cidades. Sabemos que, se passar essa
votação, em 2° turno, ja temos acordo de alguris partidos e vamos apresentar
mais emendas. Vai se tornar urn achincaihe. Acho que devernos pelo menos
respeitar o projeto oriundo do Tribunal de Justiça ou vamos colocar 10 ou 15
cidades corn cámaras regionais. Obrigado.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira Gostaria que o Deputado Marco
Regis esclarecesse se é contra Poços de Caldas, São Sebastiao do Paralso
ou Uberaba, por ser terra do Presidente.

o Deputado Durval Angelo - 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira tern
razão em sua colocaçao. Faço urn apelo - e acho que o Deputado Chico
Rafael jé concordou - para incluirmos o art. 47 no bloco do consenso. E que
ainda vamos ter emendas de 2° turno. Estarnos votando ainda em 1° turno.
Então, essa discussãopoderia sertravada no 2° turno: Acho que podemos
colocar o 47 em votacão confornie foi estabelecido

o Deputado Chico Rafael - Muito obrigado, Sr. Presidente. Num projeto de
350 artigos, esgotamos a matéria, estarnos corn apenas duas divergencias e
ja caminhando para apenas urna. Isso significa que não sO o trabalho deste
Deputado foi born, mas de toda a Comissão de Administraçao Püblica e dos
Deputados que estiveram envolvidos.

Corn relçãô áo art. 47; de acordocom o destaque, ficam criadas cãrnaras
do Tribunal. Não e este o objetivo do Tribunal de Justiça, que quer criar
tribu naisindependentes no interior. Cãmara e Orgao fracionário do Tribunal
de Alçdã, è, corn6 as Deputados advogados sabern, as cãmaras sernpre se
réUnérn é'm' cbleiado eem plenário para tomarem algumas decisoes. Se
criarmos cânaras no interior, dá ponto de vista operacional, estaremos
dif:cultand a atividad do Tribunal de Alçada Gostariade solicitar que os
Deputadós atentassem para a ideia de se criar Tribunal de Alçada no intenor
do Estado, ara qüe püdéssèmos fazer essa ' correção na redaçao da lel.
Solicitoo comprornisso das Lideranças de pUblico, para que possarnos fazer
essa retificação de não se opor a inclusãb do destaque do art. 17 no bloco
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devotacãO.

o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, além desse aspecto juridico
apontado pelo relator, ha o aspecto de que se criariam cãmaras regionais em
cidades muito prOximas urnas das outras. lsso não tern sentido, por ser urn
condicionamento politico. Querernos urn critério geografico e certo. Participo
do acordo proposto pelo relator, deixando para o 2° turno.

o Sr. Presidente - Em votacao, Os arts. 15, 27 e 33; o § 40 do art. 49;
"caput" do art. 61; os arts. 82 a 85; o paragrafo ünico do art. 90; o parágrafo
ünico do art. 104; o art. 109; o inciso I do art. 120; o 'caput" do art. 122; o § 3°
do art. 147; o § 2° do art. 325; o paragrafo Unico do art. 326 e o art. 270 do
projeto original; os arts. 47 e 48 do Substitutivo n° 1; o inciso VII do art. 49 e 0
§ 1° do art. 192 do Substitutivo n° 2. A Presidência vai submeter a rnatéria a
votaçao nominal e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votacão.

- Procede-se a votaçao nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - ArnbrOsio Pinto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dairno Ribeiro Silva - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - EIbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarquinio - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George -
Rogerio Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vie ira.

O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 42 Deputados; não houve voto "não".
Aprovados. Corn a aprovação desses dispositivos, ficarn prejudicados os arts.
15, 27, 33 e 47; as Emendas n°s 12 e 23; o art. 48; o § 4° do art. 49; o "caput"
do art. 61; Os arts. 82 a 85; o paragrafo Unico do art. 89; o § 1° do art. 94; o
art. 108; o inciso I do art. 119; o "caput" do art. 121; o § 30 do art. 145; o art.
268; o paragrafo Unico do art. 324, todos do Substitutivo n o 2; o parégrafo
Uriico do art. 104 e o § 2° do art. 325 do projeto original. Em votação, Os arts.
17, 22, 176, 177 e 192 do projeto original; a alinea b' do inciso I do art. 5°; o
inciso XXXII do art. 55; os § 2° e 3° do art. 64; Os incisos V e Vt do art. 95;
Os § 1 a 4° do art. 117; o inciso VIII do art. 119; e o § 3° do art. 319 do
Substitutivo n° 2. A Presidência vai subrneter a matéria a votaçao pelo
processo nominal e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupern seus
lugares. Em votação.

- Procede-se a votacão nominal por meio do painel eletrOnico.
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962- Votam 'sim" Os seguintes Deputados
Chico Rafael - Fábio Avelar.
- Votam 'nao os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Ambrosia Pinto - AntOnio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - Arlen Santiago - Bene Guedes -
Cabo Morais - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Hely Tarquinjo - João Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite -
Mãrcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Rogerio Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados votaram "não" 41Deputados. Rejeitados.
Declaracoes de Voto

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente quero fazer urna retificacao devoto. 0 e
quipamento parece-me estar corn problenia e registrou "sim", porémmeu Voto é "não".

O Deputado Fábio Avelar - Quero apenas informar que houve urn equivoco
na hora da votacao, e meu voto e "não".

Questoes de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em funcao das manifestacoes dos

Deputados Chico Rafael e Fábio Avelar, quero colocar urna questao deordern. Caso 0 Deputado se equivoque na Votacao ou 0 painel registre votocontrário a sua manifestacao expilcita, a Presidéncia, antes de anunciar avotacão, deve estabelecer uma norma no sentido de que Os votos retificadospelo parlamentar sejarn computados de acordo corn sua manifestaçao . Eimportante esciarecermos a questao definitivamente para que tais votos, que
poderao decidir a destiriacao de urna votacao sejam computados de acordo
corn a definiçao dessa questao de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidéncia considera procedente a colocacao do
Deputado Adelmo Carneiro Leão e ja solicitou a assessoria da Mesa que
estude o assunto, que é bastante razoável, ja que pode ocorrer urn enganona hora da votaçäo.

O Deputado Durval Angelo - Esse dispositivo ja existe na Cãmara Federal:ate o final da proclamacao , a Deputado pode fazer uso desse recurso. Basta
fazerrnos urna adaptaçao. Peço licença ao Presidente para informar aos
Deputados que 0 primeiro bloco de votacao foi destaque de dispositivos
Agora, faremos destaque de ernendas, da rnesma forma. A primeira votação
serã composta par todas as ernendas que consensualmente receberam o
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voto pela aprovacão. 0 segundo destaque-constará das emendas que,
!consensualmente, receberam o parecer no Colegio de Lideres pela rejeição.
Em urn primeiro bloco seria "sim",e, em urn segundo, "não". Depois,
entrariamos na ünica questão que ficou divergente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, entendendo que a
manifestação de urn parlarnentar podera modificar a contagem e ate o
resultado da votação e para evitar que possa modificar o desejo do conjunto
dos parlamentares, sugiro que, todas as vezes em que houver a
manifestação explicita do parlamentar que modifique o resultado da votacao,
o Presidente coloque a matéria novamente em votacão antes do anüncio,
para que essa análise seja levada em consideração, a fim de que essa
manifestacao não altere a desejo de toda a Assembléla Legislativa.

O Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, da mesma forma
que, na primeira votacao do primeiro btoco, houve a declaracao da
Presidência daquilo que foi aprovado, seria de born alvitre que, na votaçao do
segundo bloco, declarasse o que foi rejeitado, para que fique registrado nos
anais da Casa. Corn essa denorninação de bloco 1 e 2, corn a passar do
tempo, não saberemos o que foi acordado ou não entre as Lideranças.

O Sr. Presidente - A Presidencia informa que na primeira votação foram
aprovados os seguintes dispositivos: o art. 15 do projeto original; o art. 27 do
projeto original; o art. 33 do projeto original; o art. 48 do Substitutivo n° 1; 0
inciso VII do art. 49 do Substitutivo n° 2; o § 40 do art. 49 do projeto original; o
"caput" do art. 61 do projeto original; o art. 82, 83, 84 e 85 do projeto original;
o paragrafo ünico do art. 90 do projeto original; 0 paragrafo primeiro do art. 95
do projeto original; o § 1° do art. 104 do projeto original; o art. 109 do projeto
original; o inciso I do art. 120 do projeto original; o "caput" do art. 122 do
projeto original; o § 3° do art. 147 do projeto original; a art. 270 do projeto
original; o § 2° do art. 325 do projeto original; e o paragrafo ünico do art. 326
do projeto original; art. 47 do Substitutivo n° i.

Por solicitação do Deputado Antonio Carlos Andrada, a Presidéncia informa
que na segunda votacao foram rejeitados as seguintes dispositivos: alInea "b"
do § 1° do art. 5 do Substitutivo n 2; o art. 17 do projeto original; o art. 22 do
projeto original; o inciso XXXII do art. 55 do Substitutivo n° 2; o § 2° do art.
64; a § 3° do art. 64; a inciso V do art. 95; o inciso Vi do art. 95; a § 10 do art.
117; o § 2° do art. 117; o § 3° do art. 117; o § 4° do art. 117; a inciso VIII do
art. 119, todos do Substitutivo n° 2; o art. 176 do projeto original; 0 art. 177 do
projeto original, o art. 192 do projeto original, o § 30 do art. 319 do
Substitutivo n° 2, o § 2° do art. 210 do projeto original, o "caput" do art. 211
do projeta original, o paragrafo Unico do art. 219 do projeta original e o § 1°
do art. 192 do Substitutivo n o 2.

Em votacao, as Ernendas n°s 24, 38, 46, 68, 76, 82, 84, 86, 93, 96, 101a
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108, 110 a 114, 117 a 120, 122, 124 a 134, 137 a 142, 147 a 151, 153 a
157 e a Subernenda n° I a Emenda n° 83, salvo destaques, cujo parecer foi
pela rejeição.

Questoes de Ordem
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, depois, podemos ate formular,

por unanimidade, urn acordo corn o Colégio de Lideres. No entanto, conforme
a nossa discussão no Colegio de Lideres, agora votariamos Os destaques de
emendas. Vamos seguir essa ordem, porque os Deputados estão ficando
confusos. Em prirneiro lugar, votaremos os destaques de emendas. Aqueles
que receberam parecer pelà aprovaçao, "sim". Aqueles que receberam.
parecer pela rejeição, "não". Seria born seguirmos essa ordern, a fim de evitar
as düvidas. Vamos votar como foi acordado no Colegio de LIderes: prirneiro,
destaques de ernendas, "sim", depois, o "näo". Isso facilitará o processo.

o Sr. Presidente - A Presidéncia esclarece ao Deputado Durval Angelo que
antes de entrarmos nas emendas mencionadas por V. Exa. temos as
emendas corn parecer pela rejeição e as emendas corn pareceres
divergentes, que também precisarn ser convalidadas ou não pelo Plenário.
Em seguida, entrarernos na votação das emendas destacadas.

o Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito-Ihe que suspenda a
reunião por 2 minutos, a fim de que haja urn entendirnento, porque está muito
confuso.

o Sr. Presidente - Estamos votando urn projeto de lei complementar corn
mais de 300 artigos, em que se rnisturou o projeto original, o Substitutivo n° 1
e o Substitutivo n° 2. Temos de ter cuidado, senão vamos produzir urn
"frankenstein". A Presidéncia vai submeter a rnatéria a votação pelo processo
nominal e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votaçao.

- Procede-se a votaçao nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "não" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - ArnbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Antonio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval Angelo - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Hely TarqUinio -
Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Pastor George - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votararn "não" 41 Deputados; não houve voto "sim".
Rejeitadas. Em votação, as Ernendas n°s 15, 19, 20, 28, 39, 41, 51, 54, 80 e
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97, que receberam pareceres divergentes nas Comissôes. A Presidéncia
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Vota "sim" o seguinte Deputado:
Ermano Batista.
- Votam "nao" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Ambrôsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morals - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval Angelo - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Hely Tarquinio - lvo José - João
Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Mârcio Kangussu - Marco Regis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Pastor George - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiäo Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "nâo" 42 Deputados.
Rejeitadas. Em votacão, as Emendas n°s 125, 148, 150 e 157 e a
Subemenda n° 1 a Emenda n° 83. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal e, para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votação nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votam 'sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - ArnbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval Angelo - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Feb10 Avelar - Hely TarqUinio -
Ivo José - Joäo Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Regis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; não houve voto "não".
Aprovadas.

Questão de Ordem
O Deputado AntOnio Genaro - Hoje é urn dia muito especial, porque, em

rneus quatro mandatos, esta é a primeira vez que vejo o PT reger uma
votação e a plateia tocar junto, harmonicamente.

o Sr. Presidente - Em votacao, as Emendas n°s 16, 124 e 158, do quinto

çI



0

0

0

966bloco. A Presidéncia vai submeter a matéria a votaçao pelo processo
nominal e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votaçao.

- Procede-se a votação nominal por meio do paine! e!etrônico.
- Votam "näo" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - AlIton Vilela - Alberto Bejani

- ArnbrOsjo Pinto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Hely
Tarquinio - Ivo José - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite -
Mãrcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastiào Costa - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Não houve voto 'sirn"; votaram "não" 40 Deputados.
Rejeitadas. Corn a rejeiçao da Emenda n° 158, fica prejudicada a parte do
Substitutivo n° 2 que incorporou o conteUdo da emenda.

Questc5es de Ordem
O Deputado Sebastjão Navarro Vieira - Sr. Presidente, não se trata de

questão de ordem o regimental. Quero aproveitar a oportunidade para
anunciar a V. Exa. e ao Plenário desta Casa a presença, em nossas galerias,
do Prefeito eleito de Poços de Caldas, Sr. Paulo Tadeu, e de seu Vice, Zeca
Brochado, solicitando a V. Exa. que os convide a descer ao Plenãrio desta
Casa.

O Sr. Presidente - E urn prazer atender a V. Exa. A Presidêncja convida o
Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos para que possam participar dos trabalhos
conosco, no Plenário.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, evidentemente que é
irnportantissirna a matéria que estamos votando, mas existe urn projeto de lei
importante tambérn, logo apOs este trabalho, que tern que ser votado hoje,
porque sabernos que é a substituicao da Lei Robin Hood, que e o Projeto de
Lei n° 830/2000. Se ficarrnos protelando a votaçao esse projeto de lei,
correremos o risco de as cidades mais pobres de Minas fecharem suas
portas, a partir de janeiro do prOximo ano. Gostaria que V. Exa. pedisse aos
Deputados que continuassem em Plenário apOs a votação que estamos
fazendo no momento. 	 -

O Sr. Presidente - A Presidéncia faz, obviamente, apelo aos Deputados
para que permanecarn em Plenário. Mas deseja esclarecer ao Deputado
Alberto Bejani que acredita que foi urn grande avanço a votação do Projeto
de Lei Complementar n° 17/99, que já se encontra na Casa ha muito tempo.
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E urn projeto que chegou a Casa na forma do original, tendo sido
apresentados os Substitutivos n°s 1 e 2. Pelo menos nesses quase dois anos
na Presidéncia da Assembléia, nunca vi urn projeto tel tantos artigos
destacados, como esse, e conseguimos avançar quase 100%. Temos agora
apenas quatro artigos sobre os quals não conseguimos chegar a uma
posição de consenso, num conjunto de mais de 350 artigos. A PresidOncia
acredita que cumprimos muito bern o nosso papel nesta semana, mas tern
que conhecer o posicionamento dos Lideres a respeito das rnatérias
divergentes, que e como se fosse uma Iei, uma proposta de ernenda a
Constituição. São necessários 48 votos, mas, corn menos de 60 Deputados
em Plenãrio, normalmente os diretarnente interessados não aceitam o
prosseguimento dos trabalhos e fazem, naturalmente, o esvaziamento do
Plenário.

Quero deixar bern claro aos Deputados que o Projeto de Lei n° 830/2000 e
tao importante como este que estamos votando, porque envolve rnais de 70%
das cidades de Minas Gerais. Se a Lei Robin Hood, que terrnina em 31 de
novembro, não for substituida por urna nova lei, as cidades rnenores fecharão
suas portas.

As cidades chamadas dormitOrio - em Minas Gerais ternos uma enorme
quantidade delas - não conseguirão sobreviver. Será urna queda brutal em
sua arrecadação. Não me importo que mudem a projeto em alguns pontos,
desde que não se mexa naquilo que foi muito bern elaborado pelo nosso
relator, Pastor George. Mas temos responsabilidade de votarmos esse
projeto no dia de hoje.

Par qué? Porque, se demorarmos e esse projeto chegar ao Palãcio
naquele dia em que o Governador esté mal-humorado e resolver vetá-lo,
teremos de ter tempo hábil para derrubâ-lo aqui; senão as cidades pequenas
fecharão suas portas e os Prefeitos eleitos e reeleitos nao terão corno
adrninistrã-las. E a responsabilidade desta Casa corn as cidades mineiras.

O Sr. Presidente - Votação do art. 269 do projeto original. Corn a palavra,
para encaminhar a votacão, a Deputado Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que
nos acompanham através da TV Assernbléia, caros visitantes, imprensa,
pessoas interessadas nesta matéria, é born lembrar que temos a atitude de
mostrar aquilo que entendernos ser a certo, a correto e justo.

Quando notarnos a existência de grupo jã forrnado para derrotar urna
matéria, alguns tern urna atitude de não vir a pUblico para prosseguir corn sua
meta ou prosseguir corn a sua defesa. Não trabalho dessa maneira. Venho a
tribuna para falar de urna matéria - a art. 269 - que, pelo que tenho ouvido da
rnaioria dos cornpanheiros, está praticarnente decretada a não ser aprovada
por esta Casa.
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Quero Iembrar que Os funcionãrios da justiça ha 40 anos tern o direito

adquirido do recesso forense. Ou será que e interessante que terihamos
dentro do fOrum, por 60 dias, funcionários parados sem ter o que fazer? E urn
direito adquirido. Penso que Os Srs. Deputados, aqueles que ainda estão em
dUvida, deveriarn fazer justica a urn direito de 40 anos.

Não you me alongar, embora gostasse de deixar claro que isso nao e
campanha. Voto pela aprovação do art. 269. 0 meu voto e a favor de que o
dieito adquirido nao seja ferido e as funcionãrios da justiça continuem corn a
mesmo regimento, que existe ha 40 anos. Quero perguntar aos Deputados,
se urn irmão, ou primo, oua prOpria mae trabaihasse Ia, se iriam tornar a
posição de bortar urn direito adquirido ha 40 anos? Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Prorrogaçao da Reunião
o Sr. Presidente - Nos termos do art. 21, a Presidéncia prorroga a reunião

ate as l9h59min. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Deputados para a recomposiçao de quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderarn a chamada 39 Deputados. Ha "quorum"

para votação. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a leitura
do art. 269.

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
- 0 art. 269, lido pelo Sr. Secretário, foi publicado na ediçao do dia

16/10/99.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael.
o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como

advogados, entendemos e reconhecemos o trabalho desenvolvido pelos
servidores do Judiciário, principalmente em razão do volume dos processos
que trarnitam pelas prateleiras dos fOruns e dos tribunals do Estado. Por
outro ado, nao podemos aceitar o dispositivo que velo do Tribunal de Justiça,
encaminhado pelo Projeto de Lel n° 117, que estabelece que todos Os
funcionários do Poder JUdic3iãrio terão férias dé 60 dias. Ate hoje, somente as
furciànáids do Tribunal de Justiça tern férias de 60 dias. Isso é urn privilégio
em detrimento da grande maioria ou seja dos 300 rnil funcionarios publicos
do Estado. Apresentamos urn substitutio para reduzir essas férias para 25
dias Uteis, periodo que todos os funcionãrios pUblicos do Estado tern. Não
enbontro fundamentaçao juridica que sustente urn privilegio dessa natureza
em favor dos funcionarios do Judiciario apesar de ter grande respeito pelo
esforço que tern desenvolvido para dar conta do grande volume de serviços
do Judiciano Gostana que os nossos colegas Deputados votassem nao

Sr. Presidenté, esse dispositivo ve?n dar' lôgiáa ad rbjto. Ressalto a
questao das câmaras e dos tribunajs; Conforme haviamos discUtido, no 2°
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turno substituiremos as câmaras por tribunals. Vamos votar "sim".

0 Sr. Presidente - Em votaçao, o art. 269. A Presidência vai submeter a
matéria a votaçäo nominal e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem
seus lugares.

- Procede-se a votação por meio do painel eletrOnico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani -

Bilac Pinto - Cabo Morals - Cristiano Canédo - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Durval Angelo - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Hely TarqUinio - Ivo José - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogerio Correla - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Avi Ia.

Votam "não" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Elaine

Matozinhos - Gil Pereira - João Paulo - José Braga - Luiz Tadeu Leite -
Sargento Rodrigues.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 9
Deputados. Esté, portanto, rejeitado o art. 269. Votacao da Emenda n° 55. A
Presidência solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a leitura da emenda.

o Sr. Secretário - (- Le:) "Emenda n° 55 - Substitua-se a expressão
'tribunals de alçada regionais' por 'cémaras regionais do Tribunal de Alçada',
promovendo-se alteraçao correspondente no Anexo 1 do projeto."

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Chico Rafael.
0 Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como

advogados, entendemos e reconhecemos o trabalho desenvolvido pelos
servidores do Judiciário, principalmente em razão do volume dos processos
que tramitam pelas prateleiras dos fOruns e dos tribunals do Estado. Por
outro lado, não podemos aceitar a dispositivo que veio do Tribunal de Justiça,
encaminhado pelo Projeto de Lei n° 117, que estabelece que todos os
funcionàrios do Poder Judiciário terão férias de 60 dias. Ate hoje, samente os
funcionários do Tribunal de Justiça tern férias de 60 dias. Isso é urn privilegio
em detrimento da grande maioria, ou seja, dos 300 mil funcionários pCiblicos
do Estado. Apresentamos urn substitutivo para reduzir essas férias para 25
dias Uteis, perloda que todos os funcionérios pUblicos do Estado tern. Não
èncontro fundamentacão juridica que sustente urn privilégib dessa natureza
em favor dos funcionãrios do Judiciário, apesar de ter grande respeito pelo
esforço que tern desenvolvido para dar conta do grande volume de servicos
do Judiciario Gostaria que os nossos calegas Deputados votassem näo

Sr Presidente esse dispositivo vern dar logica ao präjeto Resalto a
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questão das câmaras e dos tribunals. Conforme haviamos discutido, no 2°
turno substituiremos as câmaras por tribunais. Vamos votar 'sim".

o Sr. Presidente - A Presidéncia vai submeter a matéria a votaçao nominal.
Em votação.

- Procede-se a votaçao nominal P01 meio do painel eletrOnico.
- Votam "sim" Os seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alencar da Silveira JUnior - AntOnio Andrade - Bilac Pinto - Cabo
Morals - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Gil Pereira - Ivo José - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Hen rique - José
Milton - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerlo Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

- Votam "não" os seguintes Deputados:
Ermano Batista - Hely Tarquinio.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; votaram "não" 2

Deputados; nâo houve voto em branco. Está, portanto, aprovada a Emenda
n°55.

Declaraçao de Voto
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, gostaria de registrar "sim". No

entanto, houve urn equivoco da minha parte e registrei " não". Solicito que
seja contado corno "sirn".

O Sr. Presidente - A Presidéncia solicita ao Sr. Secretãrio que proceda a
leitura da Emenda n° 100.

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 100 - Nos arts. 124 e 126, caput',
substitua-se a expressao 'férias coletivas nos periodos de 2 a 31 de janeiro e
de 2 a 31 de julho' por 30 dias de férias coletivas no periodo de 2 a 31 de
janeiro e 30 dias de férias individuais em periodo a ser estabelecido de
acordo corn a conveniência do Tribunal de Justiça'."

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Votaçao da Emenda n°
100, que recebeu da Comissâo de Fiscalizaçao Financeira parecer pela
aprovaçao e da Comissâo de Administracao PUblica parecer pela rejeição A
Presidéncia vai submeter a matéria a votaçao pelo processo nominal. Em
votaçao.

- Procdese a votaçao nominal por meio do painel eletrOnico.
- Votarn "sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alencar da Silveira JUnior - Antonio Andrade - Bilac Pinto - Cabo
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Morals - Chico Rafael - Cristiano CanOdo - Dairno Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely
TarqUinio - Ivo José - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Luiz Tadeu Leite - Mãrcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correla - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto contrário.
Está aprovada a Emenda n° 100. Esté, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei Complementar n° 17/99 na forma do Substitutivo n° 2, exceto a
allnea "b" do inciso I do art. 50, o inciso XXXII do art. 55, Os § 2° e 3° do art.
64, os incisos V e VI do art. 95, Os § 1° a 40 do art. 117, o inciso VIII do art.
119, o § 1° do art. 192 e o § 3° do art. 319; os arts. 15, 27, 33, 47 e 48, o § 40
do art. 49, o "caput" do art. 61, Os arts. 82 a 85, o paragrafo Unico do art. 89,
O § 1° do art. 94,0 art. 108,0 inciso I do art. 119, o "caput" do art. 121,0 § 3°
do art. 145, o art. 268 e o parágrafo Unico do art. 324 e a parte que
incorporou a Ernenda n° 158, todos do referido substitutivo; e corn Os arts. 15,
27, 33, § 4° do art. 49, o "caput" do art. 61, Os arts. 82 a 85, o parágrafo Unico
do art. 90, o § 1° do art. 95, o paragrafo Unico do art. 104, o art. 109, o inciso I
do art. 120, o "caput" do art. 122, o § 3° do art. 147, o art. 270, o § 2° do art.
325 e o paragrafo Unico do art. 326 do projeto original, e os arts. 47 e 48 do
Substitutivo n° 1, as Emendas n°s 55, 100, 125, 148, 150, 157 e a
Subemenda n° 1 a Emenda n° 83. A Comissão de Adrninistração PUblica.

Tendo em vista que o resultado das votaçOes registrou a inexisténcia de
"quorum" para a votaçao de propostas de emenda a Constituição, a
Presidência passa a apreciação das demais matérias em pauta.

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei n o 1.236/2000, do Governador
do Estado, que altera redacao de dispositivo da Lei n° 13.471, de 18/1/2000,
que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do
orçarnento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o
exerciclo de 2000 e dé outras providências. 0 projeto encontra-se em regime
de urgencia. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovacäo do
projeto na forma do Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 1, que
recebeu parecer pela aprovacao. Os Deputados que o aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno
Unico, o Projeto de Lei n° 1.236/2000 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Redação.

Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado Alberto
Bejani, que dispOe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da
arrecadacão do ICMS pertencente aos municipios, de que trata o indis II do
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parãgrafo Unico do art. 158 da Constituiçao Federal, e dá outras
providências. Vem a Mesa requerimento do Deputado Hely TarquInio, em
que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votaçao, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

o Deputado Alberto Bejani - Solicito verificaçao de votação, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência val proceder a verificaçao de

votaçao e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificaçaode votaçao por meio do paine! eletrônico.
O Sr. Presdente - Votaran apenas 32 Deputados, nUmero insuficiente para

votação, motivo por que a Presidéncia a torna sem efeito e solicita ao Sr.
Secretãrio que proceda a chamada dos Deputados, para recomposição de
"quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados, nUmero

insuficiente para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 24, as 9 horas, e para
a reunião especial da mesma data, as 20 horas, nos termos do edital de
convocaçâo. Levanta-se a reunião.

AlA DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO EX-
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

As quinze horas e quinze minutos do dia trinta e urn de outubro de dois mit,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Bené Guedes, Márcio
Kangussu e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Bene Guedes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Mãrcio
Kangussu,dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a finalidade da reunião é apreciar o relatório final, de autoria do
Deputado Márcio Kangussu. 0 relator, corn a palavra, faz a leitura do
relatorio, que, colocado em discussão e em votação, é aprovado. 0
Presidente suspende a reunião por alguris minutos para que seja redigida a
ata. Reabertos os trabaihos, a ata é dada por aprovada e e subscrita pelos
membros dá Comissãopresentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece apresença e a coaboraçao dos parlarnentares e dá
por encerrados os trabathos da Comissão

Sala das Cornissöes 31 de outubro de 2000
Bené Guedes, Pre'sidente Mácio Kangussu -. Luiz Tadeu Leite.
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ATA DA 36 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO

As quinze horas do dia quatorze de novembro de dois mit, comparecem na
Sala das Comissöes os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Regis, Paulo
Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Rogerlo Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua! é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Cornissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a dar
seqUência aos depoimentos de pessoas relacionadas as empresas PPL

.Empreendimentos e GMS RepresentacOes ou que possam fornecer
informaçães sobre elas e a ouvir o Sr. Elcirnar Geraldo da Silva, Detetive
lotado em Estrela do lndaia. 0 Presidente informa que compareceu apenas o
Detetive, determina sua entrada, lé os procedimentos pertinentes as CPIs,
concede a palavra ao depoente, para suas explanacães, e aos membros da
Comissão, para que façam suas perguntas. Segue-se o interrogatôrio,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após as consideracöes finais do
depoente, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues
(2), em que solicita sejam ouvidos o Sr. Geraldo Marques da Silva e a Sra.
Marivan RUbia da Paz e sejam tomadas providências corn vistas ao retorno
do Detetive Elcimar Geraldo da Silva ao Municipio de Dores do lndaiã.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissôes, 22 de novembro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogerio Correia - Marco Regis - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 31 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

coNsTllulçAo E JUSTIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novernbro de dois

mil, comparecem na Sata das Comissöes os Deputados Ermano Batista,
AntOnio Julio, Agostinho Silveira e João Paulo (substituindo este ao Deputado
AntOnio Genaro, por indicaçäo da Liderança do PSD), membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Errnano Batista, dectara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado AntOnio Julio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Nos termos
regimentais, a Presidência acusa o recebimento das proposicOes a seguir
citadas, para as quais designou relatores: Projetos de Lel n°s 1.259 e
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1.266/2000 e Projeto de Resoluçao 1.270/2000, Deputado Ermano
Batista; 1.263 e 1.265/2000, Deputado Antonio Julio; 1.264/2000, Deputado
Agostinho Silveira; 1.261/2000, Deputado Bené Guedes; 1.269/2000,
Deputado Antonio Genaro; 1.267 e 1.268/2000, Deputado Paulo Piau;
1.262/2000, Deputado Adelmo Carneiro Leäo. Passa-se a fase de discussão
e votaçào de pareceres sabre proposiçoes sujetas a apreciaçao do Plenãrio
da Assernbleia. Submetidos a discussao e votação, cada urn por sua vez, são
aprovados as pareceres que concluem pela constitucior,aljdade pela
legalidde e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.220 na forma do
Substitutivo n° 1 e 1.231/2000 corn as Emendas 1 e 2 (relator: Deputado
João Paulo); 1.233/2000 corn as Emendas 1 a 4 (relator: Deputado Agostinho
Silveira). 0 Projeto de Lei n° 1.202/2000 não e apreciado em virtude de sua
retirada de pauta atendendo a requerimento aprovado pela Comissão. Passa-
se a discussão e a votaçao de proposiçoes da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Antonio JUlio, em que solicita
seja realizada audiência pUblica da Comissao, a fim de debater a situação da
Defensoria PUblica do Estado de Minas Gerais a luz do Projeto de Lei n°
1.266/2000, das ConstituiçOes Federal e Estadual e da Lei Complementar n°
80, de 1994. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissao para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
traba!hos.

Sala das ComissOes, 23 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Adelmo Carneiro Leão -

Bilac Pinto - Bene Guedes.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIcOES
PARECER SOBRE 0 SUBSTITIJTIVO N° 1 E AS EMENDAS N°S 1 E 2 AO

PROJ ETO DE RESOLuçA0 N° 73/99
Mesa daAssembleia.

RelatOriô
De autoria da Mesa da Assembléia, a Projeto de Resoluçao n.° 73/99 tern

coma objetivo pramover a alteraçao de dispositivos da Resoluçao n.° 5.176,
de 6/11/97, que contém a Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
Publicada em 6/3/99,a matéria recebeu parecer pela apravação, em 10 turno,na siJa forma original.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas n.°s 1 e
2, dos Deputados' AntOnio Carlos Andrada •e Sebastião Navarro Vieira,
repectiarneit,:e a Substitutivo n° 1, também do DeputadoAntOnio Carlos
Ahdradä..H. 	 ..

Nos termosdos art. 195, c/co art 188,.:2°, doRegimento Interno, retorna
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a matéria a Mesa da Assembléia para emitir parecer sobre as emendas e
o substitutivo citadas.

Fundamentaçäo
A Emenda ri° 1, de autoria do Deputado AntOnio Carlos Andrada, visa a

criar comissão permanente destinada a acompanhar e fiscalizar a atuação do
Tribunal de Contas do Estado. A idéia, em si, é meritOria e necesséria: a
Assembléia Legislativa, coma destinatária do dever constitucional do
exercicio do controle externo dos atas da administraçao, deve acompanhar e
orientar as açOes do argao que, coma bern diz a Constituição, Ihe auxilia
nessas tarefas. Entretanto, nãa pracedem algumas das propostas e das

egacOes do Deputado autor da emenda.
A Comissão de Administracao PUblica compete, nos termos do art. 102, I,

do Regimenta Interno, a exame da organizacão dos Poderes e dos órgaos do
Estado, neles incluido a Tribunal de Contas, além do regime jurIdica de seus
servidares. A se criar uma camissão especificamente destinada ao
acompanhamento do TCMG, autras, par analogia, deveriam ser criadas para
examinar a atuacao de orgaos importantes coma a Ministério PUblico, a
Policia Militar e a Procuradoria-Geral do Estado, par exemplo. Admitida essa
hipótese, em primeira lugar, ja não haveria a necessidade de existéncia de
uma Camissão de Administracão PUblica; em segundo lugar, seria
necessário urn prafunda estuda, que envolvesse aspectos coma a existéncia
de recursos humanos e materiais e ate mesmo de espaço fisico para a
funcionamento das novas comissOes.

Quanta prestação de contas do TCMG, as quais, segundo a autor da
emenda, não teriam definida no Regimento Interno a comissão competente,
recomendamos a leitura do art. 221, c/c a art. 218, em que se fixa essa
competéncia para a Camissão de Fiscalizaçaa Financeira e Orçamentária.

Pelos motivos expastos, não podemos acolher a Emenda n o i, do
Deputado AntOnio Carlos Andrada.

A Emenda n° 2, do Deputado Sebastiãa Navarro Vieira, visa a suprimir a
Seção V do Capitulo V do TItulo VII do Regimento Interno. Trata-se, no caso,
do chamado "rita especial", introduzido pela Resolução n° 5.183, de 14/7/98.
Argumenta a autar da proposicão que a Regimenta Interno foi fruto de "dais
anos de intensa reflexão sobre sugestoes apresentadas par todas as
parlamentares" e que a aprovacão do "rita especial"" feriu gravemente a texto
regimental, pois retiraU dele a que representava a sua prOpria essência: a
espirito demacrãtica".

Concordamos cam a autor, jã que cansideramos que a ampla possibilidade
de discussão transparente das proposicOes - e mesmo a usa de mecanismas
regimentais de obstrução - constitul urn atributo do processo legislativo nas
regimes democraticos Assim incarporamos a sugestão do ilustre Deputado.

C
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976no Substitutivo n° 2, que apresentamos ao final deste parecer, razão pela
qual opinamos pela prejudicial idade da Emenda n° 2.

o Substtutjo n° 1, do Deputado Antonio Carlos Andrada, apresenta como
propostas a crlacao de dois cargos de vogais, corn atribuiçoes de "auxiliar a
Presidente nas atividades inerentes aos servicos adm j njstrativos daAssembleja" e de auxiliar Os Secretárias o Corregedor e o Corregedor
Substituto, em situaçoes especificas. Nesse aspecto, acred p tarnos que a
criaçao de dais cargas de Secretario, conforme propomos no Substjtutivo n°2, que apresentamos, atende aos objetivos da proposicao do Deputado no
que se refere a criação de dois cargas na Mesa da Assernbléia.

Outro aspecto do Substitutjvo n o 1 refere-se a inclusão, na Mesa daAssembleja, de trés suplentes Não consideramos necessãrja essa medida,
pois, nos termas do parágrafo Unico do art. 76 do Regirnento Interno, todos
as Deputadas pociern, na eventual auséncja dos Secretários exercer suas
funcoes. E, no que se refere aos dernais cargos, a sua eventual substituiçao
obedece a disposjcoes expressas no Regirnento Interno. Assim, não nos
parece adequada a aprovaçao do Substjtutivo n° 1, do Deputado AntonioCarlos Andracia

Apresentamos, ao final deste parecer, o Substjtutjvo n° 2. Nessaproposicao, procuramos consolidar as idéias e sugéstoes recebidas durante a
tramitacao do Prajeto de Resoluçao n° 73/99. E a que ocorre, por exemplo,
corn a revogacao dos dispositjvos que tratam do "rito especial" de trarnitacao
das propasicoes

Urn exarne da cornpas:cao da Mesa através dos tempos mostra que,historicamente, precjomjnou o nCjmero de sete Deputados Esse e também a
nümero de membros das comissOes que mais interferem no processo
legislativo. De 1950 a 1990, isto e, por quatro décadas, foi de sete a nUmero
de membros da Mesa da Assembleja Em 1990, esse nümero passou a ser
de nave Deputados , reduzindo-se apenas na atual legislatura, para cinco.

Se a nUmero de nove membros pode ser consjderado excessivo
especialrnente quando se ha escassez de recursos rnateriais e financeiros noEstado, 0. nümero de cinco par outro lado, acaba par gerar urn acümulo de
atribuicoes que pade ser prejudicial ao andamento dos trabalhos legislativos.
Nas Ultimos anos, a Assernbleia de Minas se tern destacado nacionalmente
pela amplitude e pela qualidade do seu trabalho, especialmente no que serefere a interlocuçao corn a sociedade civil e ao processo de interiorizaçao de
sua atuaçao. Os desafios que se colocarn no harizonte do Poder - a
aprafundarnento dos 5rocessos jé existentes e a dinarnizacao de outras
atividades coma par exemplo o acompanhamento e a fiscalizaçao das
acOes da adrninistraçao estadual - exigem a presença de uma Mesa atuante
corn cornpasicao nurnérica adequada a magnitude das suas tarefàs
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coma medida excepcional, dispositiva que
eleição da Mesa da Assembléia, na atual

fruto de consenso e visa a facilitar o processo

partanto, a inclusão, ao final deste parecer, do

Conclusão
Em face do expasto, apinamas pela rejeicão da Emenda n° 1 e do

Substitutivo n° 1 e pela prejudicialidade da Emenda n° 2, apresentados em
Plenéria ao Projeta de Resoluçaa n° 73/99, e pela aprovacãa do Substitutivo
n° 2, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 2
Altera dispositivos da Resolução n° 5.167, de 6 de novembra de 1997,

alterada pela Resoluçäo n° 5.183, de 14 de julho de 1998, e dá autras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- 0 art. 75 da Resoluçâa n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar corn a seguinte red ação:
"Art. 75 - A Mesa da Assembléia e composta doPresidente, de 2 (dais)

Vice-Presidentes e de 4 (quatro) Secretárias.".
Art. 2° - Dé-se ao art. 313 a seguinte redaçao:
"Art. 313 - A eleiçao da Mesa da Assembléia para a segundo biênia cia 14

Legislatura dar-se-á em reunião especial, na Ultima quinzena da segunda
sessão legislativa ordinária.

Parágrafa Unico - A passe dos eleitos, observado a § 3° do art. 8°, dar-se-ã
em reuniãa especial no inicia cia terceira sessão legislativa ordinária.".

Art. 3° - Esta resaluçãa entra em vigor na data de sua publicacaa.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em cantrário, especialmente, no Titulo

VII, a Seçao V do Capitula V.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 22 de navembro de 2000.

- Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dun/al
Angelo - Dilzon Melo.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.210/2000
Comissão de Constituição e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputada Alberta Bejani, a prajeto de lei em epIgrafe altera a

art. 10 da Lei n o 10.366, de 28/12/90, que dispOe sabre o Instituta de
Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -' e
dà autras providéncias.

Publicada em 21/9/2000, foi a prapasicãa distribuida a esta Comissãa para
receber parecer quanta a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade,

Estamos propondo, ainda,
permite a antecipação da
tegislatura. Essa medida e
administrativa na Casa.

Esses mativos nos levam,
Substitutivo n° 2.
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notermos do art. 188 c/co art. 102, III, a", do Regimento Interno. 	 -

Fundarnentaçao
,O Projeto de Lei n° 1.210/2000 modifica dispositivos da Lei n o 10.366, de

1990, notadamente no tocante aos direitos dos dependentes do segurado.
Explica o autor que a medida pretende estabelecer os direitos dos
dependentes de maneira similar aos adotados pelo Instituto de Previdéncia
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -' uma vez que a
Constituiçao da RepUblica nao permite diferenciacao entre servidores
pUblicos civis e militares. Por isso, de inicio, cabe observar que o estatuto do
IPSEMG e bern diferente- do estatuto do IPSM, de tal maneira que
modificaçoes introduzidas em uma lei não sao, necessariamente, benéficas
se adotadas para a outra lei. Cabe, portanto, a Comissão de mérito avaliar a
necessidade e a conveniência de alteraçoes como as pretendidas pelo
projeto em tela.

Antes de procedermos a análise do projeto, cumpre-nos esclarecer alguns
aspectos doutrinários referentes ao tema.

Dependentes, para o direito previdencjário, são beneficjárjos, ditos
indiretos, relacionados corn o segurado por dependéncia econômica, vInculo
mais abrangente que aquele resultante dos faços de familia civfl. Assim, para
a lei previdenciãrja, dependencja econômica consiste na situação em que
certa pessoa vive relativamente a urn segurado, por ele sendo mantida e
sustentada no todo ou em parte, efetiva ou presumidamente

Para fazer jus a prestaçao previdencléria, incluindo-se a aposentadoria, a
pensão, a assistencia a saUde, etc., deve o servidor contribuir para urn
instituto de Previdência, podendo os servidores pUblicos dos Estados possuir
urn instituto prôprio. Tal contribuiçao social tern natureza tributária, por isso,
compulsôria. As contribuiçoes sociais constituem uma fonte da seguridade
social, a qual é sustentada por toda a sociedade, observando-se o princlpio
da solidariedade. Deve-se ainda considerar que as referidas contribuiçoes,
como no caso do IPSM ou do IPSEMG, são complementadas pelo Estado.
Dito isso, e irn portantedestacár alguns critérios que serão importantes para
se avaHar o projeto em tela: primeiro, para o direito previdenciário,
dependentes são aqueles que necessitani economicamente da renda do
segurado segundo, como o Estado também contribui corn urna parcela para
que o segurado tenha seus direitos garantidos, deve-se levar em conta
também o interesse pUblico.

Diànté do expendido, entendemos pertinente arrolar guns problemas do
projeto que serão corrigidàs por meio de urn substitutivo. Vejarnos: o projeto
se refere, como dependente, a uma pessoa designada, que, se for do sexo
masculino devera ser menor de 18 ou maior de 60 anos Verifica-se que
essé dispösitivo contthria o principio da necessidade que ndrteia a lei
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previdenciãria, bern corno traz evidentes prejuizos para o Estado, pois, na
hipôtese, o instituto de Previdéncia teria de pagar pensão para urna pessoa
designada do sexo ferninino de qualquer idade e que não fosse dependente
economicamente do segurado. Curnpre observar que dispositivo dessa
natureza constava na lei federal para proteger a companheira do segurado ou
aig urn menor que dele dependesse econornicamente. Entretanto, corn o
reconhecirnento da união estãvel e a equiparação de menor dependente a
fllho, já não ha a necessidade dessa norma. Manterernos a pessoa
designada como dependente, menor de 18 ANOS ou major de 60, que seja
econornicamente dependente do segurado. Consta também como
dependente o pai inválido ou a mae. Vê-se al uma discriminação corn relaçao
ao pai. Hoje em dia homens e muiheres trabaiham e são co-responsáveis
pelo sustento de uma casa, fato reconhecido pela Constituiçao da RepUblica
no art. 226, § 50 Assim, a "contrario sensu", tanto o pal como a mae tern
direito a pensao caso sejam dependentes econornicarnente do segurado, e
não sornente o pal inválido, porque a mae saudável pode trabalhar da mesma
maneira que o pai. 0 projeto estabelece, no § 4° do art. 10, que não sendo o
segurado civilmente casado, considerar-se-á tacitamente designada a pessoa
corn quem se tenha casado no rito religioso. Diante da aceitaçao da união
estével e do companheiro como dependente do segurado, verifica-se que tal
dispositivo não tern nenhum sentido. 0 art. 2° do projeto introduz norma que
jä existe na Lei n° 10.366, de 1990. Determina que o segurado possa
inscrever como dependentes, para a percepção de assisténcia médica,
hospitalar, farrnacéutica, odontolOgica e complementar, os dependentes que
enumera. No entanto, o art. 12 da Lei n° 10.366, de 1990, jã estabelece que o
dependente do segurado tern direito a assistência a saOde, cornpreendendo-
se nesta, segundo o art. 17 da referida lel, modificado pela Lei n° 11.406, de
1994, os serviços de naturezas médica, hospitalar, odontológica,
farmacêutica, psicologica e de aquisição de aparelhos de protese e órtese.

Por fim, cumpre consignar que o projeto apresenta vicio formal, uma vez
que a matéria se encontra entre aquelas de iniciativa privativa. Entretanto, tal
vlcio podera ser corrigido, tendo em vista o disposto no art. 70; § 2°, da
Constituiçao Estadual.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.210/2000 na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentarnos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera os arts. 10 e 17 e da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que

dispöe sobre o Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM -, e dá outras providencias. 	 -



980
A Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta'
Art. 10 - 0 art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a

vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Para fins de prestaçao previdenciária, são dependentes do

segurado, preferencial e excludentemente, na seguinte ordem:
- a cônjuge, a companheiro e a fliho, de qualquer condiçao, menor de

vinte e urn anos ou invalido;
II - a pessoa designada, menor de dezoito ou major de sessenta anos ou

inválida;
Ill- as pals;
IV - Os irmãos e as irmãs solteiras, de qualquer condiçao, menores de

dezoito anos ou inválidos;
§ 10 - Para as fins previstos nesta lei, equipara-se ao filho:
I - a enteado;

- a menor que, par determinaçao judicial, se encontre sob a guarda do
segurado e não possua bens suficientes para o prôprio sustento e educaçao,
sO se admitindo mais de urn quando todos tiverem relaçao de parentesco, ate
a terceiro grau, corn a segurado;

Ill - o menor que se encontre sob a tutela do segurado e não possua bens
suficientes para o seu prOprio sustento e educaçao.

§ 2° - Companheiro e a pessoa corn a qual a segurado, na forn-ia do § 30 do
art. 226 da Constituiçao da RepUblica, mantenha união estável por cinco
anos no mInimo, na época da prestaçao previdenciána ou, par menos tempo,
se houver filho comum do casal ou se tiverem se casado somente no
religioso.

§ 30 - Não havendo cOnjuge corn direito a prestação previdenciária, a
pessoa designada poderã, mediante declaraçaa escrita do segurado,
concorrer corn Os fllhos deste.

§ 4° - Não havendo filho corn direito a prestaçao previdenciãria as pals
poderão concorrer corn a cônjuge ou companheiro ou corn a pessoa
designada, mediante declaráçao escrita do segurado.

§ 5° - Não terãdirejto a prestaçao previdenciãrja a cônjuge judicialmente
separado au divorciado ao qual não tenha sido assegurada percepçao de
alimentos nem a que houver incorrido em abandono do lar conjugal sem justo
motivo, declarado judicialmente por sentença transitada em julgado.

§ 6° - Para fins de assisténcia a saOde, a existêncja de uma categoria de
dependente não exclui a outra, observando-se a participaçao do segurado
em seu custeio.".

Art 2° 0 'rt. 17 da Lei n° . 10 366, de 28 de dezembro de 1990,
rnodificthd'pela Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar
acrescido dos seguintes § 40 , 50, 6°, 70 e 8°:
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"Art. 17- ...............................................................................
§ 40 - 0 IPSM fica autorizado a receber a inscrição, pelo segurado

compulsório, para fins de assisténcia a saUde, das seguintes pessaas:
- ascendentes;

II - fliho salteiro major de vinte e urn anos;
III - enteado solteiro rnaior de vinte e urn anos;
IV - irrnão solteira major de vinte e urn anos e que dependa

econornicamente do segurado.
§ 50 - A assistência a saUde prevista no parãgrafo anterior será assegurada

mediante a recoihimenta de contribuiçãa mensal, a ser efetuado par rneio de
came ou similar ou de descanto nos vencirnentos do segurado.

§ 6° - 0 valor das contribuiçoes, assirn coma as direitos e deveres do
segumada, serãa definidas ern deliberacão apravada pelo Conselho
Administrativo do IPSM.

§ 7° - As contribuiçoes recolhidas na forma do § 5° deste artigo ficarn
vinculadas ao atendimento a saUde.

§ 8° - Para a fixacãa do valor das contribuiçOes a que se refere este artiga,
serà abservado a equilibria atuarial e financeiro relativa aa beneficia.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contadas de sua
publicaçao.

Art. 4° - Revagam-se as dispasiçöes em cantrária.
Sala das Camissöes, 23 de navembra de 2000.
Ermana Batista, Presidente e relator - Bené Guedes - Adelma Camneiro

Leão - Bilac Pinto - Agostinha Silveira.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.220/2000

Comissãa de Constituição e Justica
RelatOmio

De autaria do Deputado Paula Piau, a Prajeta de Lei n° 1.220/2000 dispOe
sabre a necessidade de as estabelecimentos instalados nas margens das
radovias no Estado serem datadas de equiparnentas para tratamenta de
esgatas e separaçao de residuos sOlidas, ôleas e graxas.

Publicada no Diana do Legislativa de 5/10/2000, foi a prapasicãa distribuida
as ComissOes de Canstituição e Justica e de Meia Ambiente e Recursas
Naturals para receber parecer, nos terrnas dos arts. 188 e 102 do Regimenta
I nterna.

Cumpre-nas examinar a propasicãa em seus aspectos de juridicidade,
canstitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto abniga as estabelecimentas instalados as margens de rodavias -

pastas de gasolina, oficinas mecãnicas, acamparnentas de canstrutaras,
borracharias, entre outras construçôes - a instalarem equiparnentos para
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tratamento de efluentes, de acordo corn o licenciamento concedido pela
Fundaçao Estaclual de Meio Ambiente - FEAM.- Estabelece, outrossirn, prazo
de 180 diâs, contados da data da regulamentaçao da Iei, para que os
estabelecimentos ja existentes promovam sua adequaçao as novas
exigencias legais.

Como se observa. o projeto trata de matéria re jacionada ao meio ambiente,
tema sobre o qual r Estado detém competéncia constitucional para legislar,
nos termos do art. 24, VI, da Constituiçao Federal.

Em relaçao a iniciativa parlamentar, também näo ha Obice, conforme se
depreende do art. 65, "caput", da Constituiçao do Estado. Não obstante, o
projeto apresenta algumas imperfeiçoes, como, por exemplo, a atribuicao a
Fundaçao Estadual de Meio Ambiente - FEAM - do licenciamento ambiental
de tais atividades, bern como a determinaçao das medidas de natureza
técnicas a serem adotadas pelos estabelecjrnentos 0 licenciamento
ambierital se faz no ãmbito estadual pelo COPAM, conforme deterrninaçao do
art. 214 da Constituiçao do Estado, ou pelos prôprios municipios nas
hipOfeses previstas na Resoluçao n° 237, de 1997, do Conseiho Nacionaf de
Meio Ambiente - CONAMA. Por sua vez, as providêncjas técnicas são
estabelecjdas caso a caso, corn base nos estudos de impacto ambiental.
Para corrigir tais problemas e também aperfeiçoar a proposiçao,
apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucjonal pdade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.220/2000 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispoe sobre o licenciamento ambiental de estabelecimentos situados nas

margens das rodovias no Estado.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A instalaçao de estabelecirnentos nas margens das rodovias no

Estado depende de licenciamento ambiental do ôrgão de controle ambiental
competente

Parãgrafo Unico - Para os efeitos desta lei, consider3m-se
estabelcimentos ospostos de gasolina, as lanchonetes, Os restaurantes, asborracharjas as: oficinas mecànicas, Os motels e outras instalacoes que

' possâm gerar esgotos,residuos sólidos, :ôjeose graxas.
Art. 2° - Os estabelecjmentos jã existentes submeter-se-ãb a licenciamento

corretivo, nos termos da legislaçab aplicavel, no prazo de centoe oitenta dias
contados da data da regUiamentaçao desta lei.

Art. 30	
A inobserãncja do disposto nesta lel sujeita o infrator as

penal idadesprevistas na leg islaçaosobremejo ambiente. 	 - 	 -
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Art. 40 - Esta lei serã regulamentada no prazo de noventa dias, contados

da data de sua publicacao.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 6° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Saladas ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - João Paulo, relator - Agostinho Silveira -

Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.237/2000

Cornissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em exame dispOe
sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção de
escolas publicas no Estado.

Publicada no "Diario do Legislativo" de 19/10/2000, a proposicão foi
distribuida a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.
188,-c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeto em analise estabelece a obrigatoriedade de o Executivo incluir a

previsao de construcão de quadras poliesportivas nos projetos de construção
de escolas publicas do Estado.
- - Cumpre dizer que o constituinte estadual, ao tratar do desporto e do lazer,
cuidou de inserir na Carta Estadual o seguinte art. 218:
- "Art. 218 -0 Estado garantira, por intermédio da rede oficial de ensino e em

.colaboração corn entidades desportivas, a promoção, o estimulo, a
rOrientacão e o apoio a prática e difusão da educação fisica e do desporto,
formal e não formal, corn:

IV - a obrigatoriedade de reserva de areas destinadas a praças e campos
de esporte nos projetos de urbanização e de unidades escolares, e a de
desenvolvirnento de programas de construçao de areas para a pratica do
espode cornunitario".
- Vê-se, pois, que o objetivo almejado pela proposicão em tela, que é o de
garantir o estimulo e o apoio a pratica esportiva em espaços apropriados nas
escolas publicas, ja encontra expressão normativa no aludido dispositivo
,cdnstitucional. Assirn, falta a proposicao a nota da inovação no ordenarnento
jurIdico, requisito essencial para a configuração de urn ato legislativo no
sentido material, ao lado das notas da imperatividade, da generalidade e da
abstração.

.Poder-se-ia ate objetar que o projeto näo sO disciplina matéria que ja foi
objeto do tratarnento constitucional corno o faz de maneira mais restritiva,

- - -.. I	 '.-_-



0

9M
porquanto o mencionado dispositivo da Constituiçao alude a "reserva de
areas destinadas a praças e campos de esporte" nos projetos de unidades
escolares. Já o projeto de lei especifica a exigéncia da construçao de
quadras poliesportivas, distorcendo o comando constitucional, cujo enunciado
normativo se utiliza de formula mais genérica, que comporta inclusive - mas
não somente - quadras poliesportivas

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela antijuridicidade IflcOflstitucjonalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.237/2000.
Sala das Comissoes, 23 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bilac Pinto, relator - Agostinho Silveira - Bené

Guedes - Adelmo Carneiro Leao.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

21/99
Comissao de Administraçao PUblica

Relatôrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em

epigrafe dispöe sobre a concessão de behëficio securitãrio aos policiais civis
e militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes penitencjários
do Estado.

Aprovada em Plenárjo no 1° turno, corn emendas, a proposiçao retorna a
esta Comissão para receber parecer no 2° turno. Segue, anexa, como parte
deste parecer, a redaçao do vencido.

Fundamentacao
0 Projeto de Lei Complementar n° 21/99 visa a proporcionar a

determinadas categorias funcionajs - policiajs civis e militares, militares do
Corpo de Bombeiros e agentes penitenciarios -, vItirnas de acidentes em
serviço, uma indenizaçao de ate 20 vezes o valor de sua remuneracao
mensal, buscando dar maior segurança àqueles que corrern risco de vida
devido ao alto grau de periculosidade inerente a suas funcOes.

Durante a votaçao em 1° turno, o art. 4° foi rejeitado, e o art. 2° ficou
prejudicado em virtude da aprovaçao do parãgrafo Unico do art. 1° do
Substitutivo n° 1. Foram aprovadas, tambem, em Plenário, as Emer,das n°s 2
e 3.

A r,edacao do vencido do projeto em exarne permite-nos visualizã-lo a urn
so tempo, de formá global e detaihada, percebendo-se, dessa forma, seu
aprimoramento , no 10 turno, pelo Plenárjo desta Casa.

A extinçao da U FIR, nos termos do art. 29, § 3°, da Medida ProvisOria n°
1.973-67, vigente a partir de 27/10/2000, constitui fato novo, surgido apOs a
aprovaçao dd prôjeto em Plenário, e faz corn que seja necessário 0 reexame
do textoate então aprovado, ja que o art. 2° doprojeto utiliza a UFIR como
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referência para cálculo de indenização securitária, em caso de morte.

No intuito de ajustar o projeto a nova situacao fática, de adequar a essa
nova realidade o valor da indenização securitãria em caso de invalidez
permanente, faz-se necessária a apresentacäo de emendas ao projeto.

E imperioso, ainda, estabelecer mecanismo de atualização monetària
desses beneficios, razão pela qua! adotarnos o Indice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC -, da Fundaçao lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE -' visto tratar-se de indice oficia! de correção de preços.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei

Complementar n° 21/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, corn as
Emendas n°s 1, 2 e 3, que a seguir apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redaçao:
"Art. 1° - Os policiais civis e militares, Os militares do Corpo de Bombeiros e

Os agentes penitenciários do Estado, em atividade, vitimas de acidentes em
serviço que ocasionem aposentadoria por invalidez, nos terrnos da lei
previdenciária, receberão do Estado a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco
mu reais), a titu!o de indenização securitária.".

EMENDA N° 2
Dé-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art. 2° - Em caso de morte, seré paga a indenização securitâria, de que

trata o art. 10, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), aos
beneficiários da pensão da vitirna, conforme a Iei previdenciária.".

EMENDA N° 3
Acrescente-se o seguinte art. 3°, renumerando-se Os demais:
"Art. 3° - A atualização dos valores da indenização securitãria de que tratam

os arts. 10 e 2° far-se-a corn base no lndice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC -, da Fundaçao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE.".

Sala das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/99

Redaçao do Vencido no 1° Turno
DispOe sobre a concessão de benefIcio securitãrio aos policiais civis e

militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes pen itenciários do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os policiais civis e militares, os rnilitares do Corpo de Bombeiros e

os agentes penitenciários do Estado, em atividade, vitimas de acidentes em
serviço que ocasionem aposentadoria por invalidez, nos termos da lei
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e a execução financeira do Estado, e a Lei n° 11.730 dispöe sobre valores
dos soldos da Policia Militar. Como a emenda altera leis que tratam de
assuntos bastante diversos, 0 que a caracterizaria como emenda
"frankenstein", somos por sua rejeicão.

Conclusão
Pelo exposto, somos peta aprovação da Emenda n° 4 e pela rejeicão da

Emenda n° 5, apresentadas em Plenário, ficando prejudicada a Emenda n° 3,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho PatrOs, relator - Doutor

Viana - Sargento Rodrigues.

previdenciária, receberão do Estado, a titulo de indenizaçao securitária, a
quantia equivalente a vinte vezes o valor da rernuneracao mensal a que
fizerem jus na data do acidente.

Art. 2° - Em caso de morte, serã paga a indenizaçao securitãria no valor de
50.000 (cinqUenta mil) UFIRs aos beneficiários da pensao da vitima,
conforme a tei previdencjarja

Art. 3° - Se o Estado for responsavel pelo evento, a indenizaçao prevista
nesta lei serã considerada no cáculo da indenizaçao total devida.

Art. 4° - 0 Governador do Estado regulamentara, em decreto, Osprocedirnentos para o pagamento da indenizaçao securitária e Os casosomissos.
Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrèr crédito suplementar no

valor de ate R$1.000.000,00 (urn milhão de reals) para atender as despesas
decorrentes da execuçao desta tel.

Art. 6° - Fica revogado o art. 6° da Lei Delegada n° 43, de 7 de junho de
2000.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo seus
efeitos a 21 de outubro de 1999.

Art. 8° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 4 E 5APRESENTADAS NO 1°

TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 774/99
Corn ssão de Administraçao PUblica

RelatOrjo
De autoria do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, a proposiçao em tela

estabelece critérios para o controle da ordern cronologica dos pagamentos
dos contratos administrativos

Durante a discussáo no 1° turno, foram apresentadas as Emendas n°s 4 e
5, do Deputado Eduardo Brandão, que vém a esta Comissão para receber
parecer, nos termos regimentals.

Fundarnentacao
A Emenda n° 4 alterou o texto do inciso I do § 3° do art. 110 da Lel no

9.444, que havia sido objeto de alteraçao da Emenda n o 3, da Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja Entendemos que a ernenda
contempla e garante a observãncja da estrita ordem cronotOgica das
obrigaçoes contratuais, regulamentando de forma mais eficaz o controle de
seu procedimento. Par isso, somos por sua aprovaçao.

A Emenda n° 5 altera a art. 40 da Lei n° 6.194, de 26/11/73, alterada pela
Lei n° 11.730, de 30/12/94, e assegura a cada entidade estadual integrante
do SIAFI a abertura de subcontas orcamentarias ou financeiras para
pagamento de suas despesas. Tat procedimento ja ocorre na administraçao
estadual. Atém disso, a Lel n° 6.194 ja dispöe sobre a unidade de tesouraria

0

0

0

0
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AlA DA REUNIAQ DE DEBATES, EM 24/11/2000
Presidência do Deputado José Braga

Sumãrio: Comparecimento - Falta de "quorum".
C orn pa recim en to

- Comparecem as Deputados:
José Braga - Agostinho Patrüs - Aulton Viela - AntOnio Andrade - Arlen

Santiago - Bilac Pinto - Dalmo Rtheiro Silva - Fábio Avelar - Hely Tarquinio -
Ivo José - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Wanderley Avila.

FaIth de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para as reuniOes especiais de logo mais, as 20 horas, e de
segunda-feira, dia 27, as 20 horas.
ATA DA 2 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS

TAXAS
As dezesseis horas do dia vinte e urn de novembro de dois mu,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados AmbrOsia Pinto, Miguel
Martini e Sebastião Costa, membros da Supracjtada Comjssão Havendo
nUmero regimental, a Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçao de requerirnento do Deputado AmbrOsia
Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presjdência
informa que a reunião se destina a debater, corn representantes do Conselho
Regional de Contabilidade e do SEBRAE, a legislacao mineira referente a
cobrança de taxas e propor medidas visarido a sua reforrnulacao A
Presidéncia registra a presença dos Srs. Henrique Badarô, Sebastiao Moreira
Santos, André Silva Spinola e Bruno Quick Lourenço, representantes doSEBRAE, e informa que 0 representante do Conseiho Regional de
Contabilidade, por motivos aihelos a sua vontade, não poderá comparecer a
esta reunião. A Presidência passa a palavra ao Deputado AmbrOsjo Pinto,
autor do requerimento que motivou a reunião, e, a seguir, concede a palavra
aos convidados. Abertos Os debates, as Deputados presentes fazem
perguntas aos convidados, seguindo-se amplo debate conforme consta nas
notas taquigragicas. Passa-se a fase de discussão e votacãa de proposiçoes
da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerj mentos dos

DeputadoS Ambrosia Pinto e Sebastião . Costa em que solicitam,
respectivamente, sejam convidados, para comparecer a reunião desta
ComissãO, representante do Consetho Regional de Contabilidade e
representante da Federação do Comércio de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
convoca as membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 23 de outubro de 2000.
Paulo Piau, Presidente - AmbrOsio Pinto - Miguel Matini.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO (JNICO DO PROJ ETO DE LEI N° 1.238/2000

Comissão de Constituiçãa e Justiça
RelatOrio

A proposição em tela, do Deputado Luiz Menezes, objetiva autorizar a
Poder Executivo a "denominar a ano 2002 como sendo a Ano de Carlos
Drummond de Andrade, em homenagem ao centenária do nascimento do
maior poeta brasileiro e em reconhecimento de sua obra, que tanto divulga a
Estado de Minas Gerais no Brasil e no mundo".

O prajeto de lei foi publicada em 19/10/2000 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão a fim de que sabre ele seja emitido parecer, nos termas do
dispasto no art. 102, Ill, "a", do Regimenta Interna.

Fundamentacãa
O § 1° do art. 25 da Constituição da Repüblica dispOe que "são reservadas

aos Estados as competências que naa Ihes sejam vedadas par esta
Constituição".

Atendo-se ainda aa art.22 da mesma Carta constitucional, no qual estão
especificadas as matérias definidas coma de competéncia legislativa
exclusiva da União, verifica-se que não ha mençãa a instituição de
.homenagem civica.

Levando-se em conta as dais dispositivos, infere-se que a ata
, ,consubstanciado no projeta sob comento e de campetência legislativa
remanescente dos Estados Federados.

Na oportunidade, vale esclarecer que, entre nOs, a iniciativa da proposicão
.sob comento está aberta a qualquer urn dos parlamentares, vista que a art.
66, inciso Ill. da Constituição mineira, ao definir as matérias Iegislativas de
iniciativa exciusiva do Governador, não faz referéncia aa assunta em pauta.

Par fim, cumpre-nos observar que, em verdade, a projeta visa autarizar a
Poder Executiva não a denominar, mas sim a declarar a ano 2002 coma
sendo a Ano de Carlos Drummand de Andrade. Em vista dissa,
apreseritamos, ao final desta peca opinativa, a Emenda n° 1.

BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA , 28 DE NOVEMBRO DE 2000 988

AlAS
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Em face do aduzido, conctuimos pela juridicidade, 

Constitucionalidade elegalidade do Projeto de Lel n o 1. 238/2000; corn a Emenda n° 1, a seguirformal izada

EMENDA N° 1No art. 1°, onde se !e " denominar" leia-se "deciarar"Sala das Comissoes 23 de novembro de 2000.
Ermano Batista Presidente - Adelmo Carnejro Leão, relator - AgostinhoSilvei,-a - Bene Guedes

PARECER PARA 1°flJRNO DO PROJETO DE LEt N° 1.198/2000
Comissao de Constftuicao e Justiça

RelatOrio
Por interrnedio da Mensagem n° 48/00, o Governador do Estado fez

remeter a esta Casa o projeto de Iei em epigrafe, que tern por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar area industrial local izada no MunicIpio de
Arceburgo para instaiacao do FrigorIfico Tamoyo Ltda.

A proposicao apOs ser publicada foE encarninhada a este Orgao Colegiado
para ser exaniinaçja preliminarmente quanto aos aspectos 

jurIdico,constitucional e legal, nos termos do art. 102, lii, "a", do Regimento Interno.
FundamentaçaoPretende o Governador do Estado, por meio do projeto de Iei em tela, obter

a autorizacao deste Legislativo para doar bem imOvel localizado em area
industrial do Municipio de Arceburgo , a fim de impleméntar 0desenvolvimento da regiao por meio da geracao de empregos diretos eindiretos, além do aumento dé arrecadacao do ICMS.

Por se tratar de uma das formas de alienacao de bern pUblico, a medida em
tela deve estar em conformidade corn Os preceitos de natureza constjtucionaje legal que regem a materia.

No campo dos precejtos de natureza constjtucionaf devemos atender ao
estatuido pelo art. 18 da Constitujcao do Estado, que sujeita esse tipo de
negocio jurIdico a autorizacao legislatiya

No càmpo dos preceitos juridicos de natureza administrativa ha de seobservar o disposto no art. 16 da LeE n° 9.444, de '25/11/87 , que trata daslicitaoes e dos contratos da administracao centralizada e autarquica do
Estado. ml diploma exige como requisito de validade para alienacao de
imOvel pertencente ao Estado ou as autarquias, sempre por interesse püb!icoepréssarnentè justifidacjo autorazacao legislativa e avaliacao previas.

Ressalte-se que as alienacoes de bens publicos sãofeitas por meio deInstitutos do direito privado - compra venda e doacao - sem entretanto sesuje:tarem I ntegraImen a seus preceitos Sob alguns aspectos tais
contratds no ãmbitcf da a'dministracao pUbflca, devem-se submeter
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necessariamente ao direito pUblico

No caso sob comento, quis o legislador que o contrato de doaçao do bern
publico fosse precedido da autorização legislativa e que houvesse interesse
pUblico devidamente justificado. Assim, o Estado se dispôe a abrir mao da
titularidade de urn bern imOvel, mas, em contrapartida, deverá receber a
prestacao economicamente proveitosa, que, no caso, refere-se a geracão de
empregos.

Em razão do que foE argumentado, cumpre-nos não obstar a tramitaçäo do
projeto na Casa. Entretanto, é importante oferecer substitutivo a matéria, cuja
formalizaçao será feita na parte conclusiva deste parecer, tendo em vista a
correçao de erros de técnica legislativa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.198/2000 na forma do Substitutivo n° 1,
conforme se segue.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar area industrial localizada no Municipio

de Arceburgo, para o fim que menciona.
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Frigorifico Tamoyo

Ltda. parte do imóvel constituido de terreno de 219,3735 ha (duzentos e
dezenove hectares trinta e sete ares e trinta e cinco centiares), localizado no
Municipio de Arceburgo, no local denominado Fazenda Santo Antonio do
Engenho, transcrito sob o n° 19.298, a fls. 19 do livro 3-BB de Transcricao
das TransmissOes do Registro de lmOveis da Comarca de Monte Santo de
Minas.

Paragrafo ünico - A area de que trata o "caput" deste artigo destina-se a
instalação do Frigorifico Tamoyo Ltda.

Art, 2° - 0 imOvel reverterã ao patrimOnio do Estado Se, findo o prazo de
trés anos contados da lavratura da escritura püblica de doaçao, não Ihe tiver
sido dada a destinacao prevista no artigo anterior.

'Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das ComissOes, 23 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bilac Pinto, relator - Adelmo Carneiro Leäo -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.229/2000

Comissäo de Constituiçao e Justica
RelatOrio0 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epigrafe
autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede publica hospitalar, o
Programa de Prevencão e Tratarnento da Obesidade e das Doencas Dela
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Decorrentes.

Publicado no "Diário do Legistativo" de 12/10/2000, foi o projeto distribuido
a esta Comissão para exame, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, lii, a",
do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposição em foco autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede

püblica hospitalar do Estado, programa de prevençao e tratamento da
obesidade e das doenças dela decorrentes, assim como de orientaçao
nutricional.

A competência para legislar sobre proteçao e defesa da saUde e
concorrente entre a União, Os Estados e o Distrito Federal, cabendo a
primeira legislar sobre normas gerais, conforme estabelece o inciso XII, "in
fine", do art. 24 da Carta Magna.

Direito de todos e dever do Estado, a saUde deve ser garantida mediante
politicas sociais e econômicas que visem a reduçao do risco de doença e de
outros agravos. Também o acesso universal e igualitario as acOes e serviços
voltados para a promoção, proteção e recuperaçao da saUde constitui
objetivo prioritário nas politicas econômicas e sociais a cargo do Estado.

Também no Codigo de Saüde do Estado, instituido por meio da Lei n°
13.317, de 1999, encontramos respaldo para a proposição em anãlise. 0
parágrafo Unico do art. 90 desse diploma, por exemplo, ressalta a importância
da forrnulaçao e execução de polIticas pUblicas que busquem priorizar o
aspecto preventivo no tratamento das doenças. Já em seu art. 13, o
legislador procurou lembrar a importância das acOes direcionadas para a
a!imentaçao e a nutrição.

A luz desses argumentos, não encontrarnos Obices de natureza juridico-
constitucional a aprovação do projeto de lei em anãlise.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.229/2000.
Sala das ComissOes, 23 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Bené Guedes

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DELEI N° 1.231/2000

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de Iei em anãlise dispOe
sobre a inclusão da disciplina Primeiros Socorros no curriculo das escolas

'pUblicas estaduais e dá outras providencias.
Publicaib no "Diário do Legislativo" em 12/10/2000, foi o projeto distribuldo

as Cbmissôes de Constituiçao e Justiça e de Educaçao, cabendo agora a
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esta Comissão analisá-lo quanto aos- aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fu ndarnentacao
0 projeto em anãlise pretende incluir no curriculo das escolas püblicas

estaduais a disciplina Primeiros Socorros.
No que toca a cornpetência para legislar sobre a matéria, faz-se necessário

distinguir entre duas modalidades bãsicas de leis educacionais. Aquelas que
estabelecern diretrizes gerais para a educaçao nacional são de competéncia
privativa da União, de acordo corn o art. 22, XXIV, da Constituiçao Federal, e

-as que dispöem suplernentarmente sobre educaçäo, cultura e ensino são de
competéncia concorrente entre a União e Os Estados, por forca do disposto
no art. 24, IX, do mesmo Diploma Legal.

Assim, a cornpeténcia da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os
principios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos Governos
locais.

No exercIcio de sua cornpetência privativa, a União editou a Lei n° 9.394,
de 20/12/96, que dispoe sobre diretrizes e bases da educação nacional. Tal
Iei introduziu uma significativa alteracão no sistema de cornposição curricular
dos ensinos fundamental e médio, tornando-o mais flexivel. Assim, prevé, em
seu art. 26, que Os curriculos desses niveis de ensino devem ter uma base
nacional comum, a ser complernentada, em cada sisterna de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
caracteristicas regionais e locais da sociedade, da cultura, da econornia e da
ciência. Prevé, ainda, que os sisternas de ensino assegurarão as unidades
escolares pUblicas de educaçao basica que os integrarn progressivos graus
de autonornia pedagogica.

Assim, as legislacoes suplementares editadas pelos Estados devem zelar
pela autonomia das unidades escolares, estabelecida como urn dos malores
objetivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao, buscando implementar
uma politica educacional coerente corn a dernanda e os direitos de alunos e
professores.

0 projeto estabelece ainda que a disciplina devera ser ministrada por urn
membro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Dessa forma, fere a
autonomia das escolas para contratação do profissional.

Ressalte-se ainda que o art. 3° do projeto autoriza o Poder Executivo a
celebrar convénio corn o Corpo de Bombeiros para curnprir suas disposiçoes.
Tat previsão nao encontra respaldo constitucional, urna vez que o Poder
Executivo não necessita de autorização legislativa para firmar convênio. 0
art. 62, XXV, da Coristituição do Estado, que preve a autorização legislativa
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para celebraçao de convenio pelo Governo do Estado, teve sua
inconstitucionalidáde declarada pela ADIN 165, de 7/8/97.

Para sanar tais irregularidades, apresentamos as Ernendas n°s 1 e 2, ao
final.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, Constitucionajjdade e

legalidade do Projeto de Lei n o 1.231/2000 corn as Emendas n°s 1 e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dé-se ao art. 2° a seguinte redaçao:
"Art. 2°- A disciplina de que trata esta lei serã ministrada preferencialmente

por urn mernbro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.".
EMENDA N° 2

DO-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentarO esta lei no prazo de 90 dias

contados da data de sua publicaçao.".
Sala das ComissOes, 22 de novembro de2000.
Ermano Batista, Presidente - João Paulo, relator - Agostinho Silveira -

Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.233/2000

Cornissâo de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epigrafe
altera a redaçao dos arts. 5°, 7°, 8° e 23 da Lei n° 10.366, de 28/12/90, que
dispOe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM.

Publicada em 17/10/2000, foi a proposiçOo distribulda a esta ComissOo
para receber parecer quanto a juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentàçao
O Projeto de Lei n° 1.233/2000 altera dispositivos da Lei n o 10.366, de

1990, buscando, precipuamente, adequa-la a Emenda a Constituiçao n° 20,
de 1998, , a qual modifica o sistema de previdencia social.

O projeto altera a redaçao do art 50 caput da referida let e nela tntroduz
novos paragrafos Corn a nova redaçao do caput os descontos e
recolhimentos de contributçao previdenciaria devida ao IPSM pelo segurado
facultativo ocorrerão na forma da Let n° 13 404 de 1999 a qual estabelece a
competencia dos institutos de previdencia estaduais para aftecadar e aplicar
contribuiçOes sociais Entretanto como a Let n o 13 404 de 1999 nao preve a

c forma de arrecadaçao da contrtbuiçao entendemos qu o caput do art 50
devepermanecer na forma original, observando-se, contudo, a Lei n o 13.404,
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de 1999. Assim, apresentamos a Emenda n°i.

0 § 1 0 do art. 5° preve a hipôtese de o servidor compulsOrio poder optar,
quando -tiver suspensos seus vencimentos ou proventos, por permanecer
recoihendo a contribuição previdenciária ao IPSM ou a outro regime
previdenciârio. Assim, caso opte pelo IPSM, será sua a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuicOo devida. De acordo corn o regime anterior, o
segurado compulsôrio não tinha tal opçOo, era obrigado a continuar
recolhendo a contribuicOo ao IPSM. Ocorre, no entanto, que a Emenda a
Constituição n° 20 estabeleceu a hipOtese de compensaçOo financeira entre
os institutos de previdOncia, regulamentada pela Lei Federal n o 9.796; de
1999. Corn efeito, o § 90 do art. 201 da Constituição da RepUblica determina
que;para efeito de aposentadoria, e assegurada a contagem reciproca do
tempo de contribuicão na adrninistraçOo pUblica e na atividade privada,
hipotese em que os regimes de previdOncia social se compensarão
financeiramente. Sendo assim, não ha sentido em se obrigar alguem a
continuar contribuindo para urn regime ao mesmo tempo em que esteja
contribuindo para outro. Por isso, nada mais lOgico do que o direito de opçäo.

O § 3° do art. 5° determina que a segurado que perder a condição de militar
será automaticamente excluido do IPSM. Q § 40 estabelece que, na hipôtese
de reintegracäo de militar excluido, nao serão cobrados as recolhimentos
relativos ao periodo de sua exclusão, competindo ao Estado indenizar 0
IPSM por eventuais prejuizos. A reintegracão, na licao de Celso AntOnio
Bandeira de Mello, e "a retorno do servidor ilegalmente desligado de seu
cargo ao mesmo, que dantes ocupava ou, nOo sendo possivel, ao seu
sucedâneo ou equivalente, corn integral reparação dos prejuizos que he
advieram do ato injuridico que a atingira." Diante desse conceito, verifica-se
que o militar reintegrada ja e ressarcido integralmente pelo que perdeu.
Sendo assim, sua cantribuiçaa social deve ser recoihida, e esse tempo de
contribuiçao, contado para efeito de aposentadoria. De fato, a Emenda a
Constituiçäo n° 20 proibiu a cantagem de tempo de contribuição ficticio, o que
não 0 a casa, pois a militar reintegrado ira recolher ao IPSM as contribuiçOes
relativas ao tempo em que ficou afastado. Por esse motivo, apresentamas a
Emenda n° 2.

Conforme a nova redaçäo do "caput" do art. 7°, o segurado compulsôrio
que houver perdido essa condiçäo nOo sofrerá a desconta da contribuição
relativa ao periodo em que tiver deixado de contribuir, competindo ao Estado
indenizar a IPSM por eventuais prejuizos..Pelo regime original, aocontrário, 0
segurado sofria a desconto das referidas contribuicOes;.crre, no entanto,
que ao segurado compulsaria que perdeu essa condiçãaaplica-se a
modificacOa constante no § 1° do art. 5°, ou seja, ele devé ôdntribuir para
outro regime de previdencia e caso retorne para a IPSM Os institutos
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deverão efetuar a compensacao financejra Ainda nao devera recoiher a
contribuiçao caso tenha optado por continuar contribuindo como segurado
facuItatj'o Da mesma forma, o parãgrafo unico do art. 7°, que determina que
aô segurado compulsôrio em gozo de licença sem vencimentos aplica-se o
disposto no § 10 do art. 5°, é inocuo, porque a seu conteüdo jã esta abarcado
por esse Ultirno dispositivo. Por tais motivos, apresentamos as Ernendas n°s
3 e 4.'

A redaçao dada ao art. 8° busca apenas adequar a lei as novas
modificacoes e altera o estipêndio de contribuicao do Juiz Militar do Tribunal
de Justiça Militar do Estado.

0 art. 23, nos térmos da nova redaçao, determina que a pensão por morte
do segurado terá o valor correspondente ao total do estipêndio de beneficjo.
De fato, a Emenda a Constituicao n° 20 estabeleceu que a pensão por morte
serã igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento. De acordo corn a redaçao original, a pensão corresponde a 75%
do estipêndio de beneficio, podendo chegar a 100% somente na hipôtese de
haver cinco dependentes, contrariando a que agora dispöe a Constituicao da
Repüblica.

Por firn, cumpre consignar que o projeto não apresenta vIcio formal, uma
vez que a matéria näo se encontra entre aquelas de iniciativa privativa
previstas na Constituicao Estadual

Concjusão
Diante do exposto, conclujrnos pela juridicidade, constitucjonaljdade e

Iegalidade do Projeto de LeE no 1.233/2000 corn as Emendas n°s 1 a 4, queapresentarnos
EMENIJA N° 1

Dê-se ao "caput" do art. 5° a que Se refere o art. 1° do projeto a seguinteredaçao:
'Art. 5° - Ao órgão estadual encarregado de processar a pagamento de

venciñientos de segurado compulsorio compete descontar e recolher ao
IPSM oiaJor da cdhtribuicao prev jdenciãrja prevista no § 2° do art. 4°,
observado a disposto na LeE n° 13.404, de 15 de dezernbro de 1999.".

EMENDAN°2
De-se ao § 40 do art. 50 a que se refere a art. 10 do projeto a seguinteredaçao:'
" 4° - Na hipOtese de reintegracao de militar excluido do serviço pUblico

sera recolhida a contnbuiçao social relativa ao periodo em que ficou afastado
contando-se esse tempo para todos as efeito legais

' EMENDA N° 3
.Dê-se ao art: 7° qiie se'refere o art. 1° do projeto a seguinte redação:
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'Art. 7°: 0 segurado compulsOrio que, havendo perdido essa condição,

vEer a readquiri-la, sofrerá 0 desconto da contribuiçào devida, salvo nos casos
de ter contribuido para outro regime de previdëncia social sujeito a
compensacão financeira ou ter contribuido como segurado facultativo.".

EMENDA N° 4
Acrescente-se onde convier:
"Art.... - Fica revogado a paragrafo ünico do art. 70 da LeE n° 10.366, de 28

de dezembro de 1990.".
Sala das Comissöes, 22 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Joäo Paulo -

AntOnio Julio.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.265/2000

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ambrosia Pinto, o projeto em análise dispOe sabre
a adequacão dos ônibus pelas empresas concessionárias do transporte
coletivo para a utilizaçäo pelos deficientes visuais.

Publicado no "Diário do Legislativo" no dia 10/11/2000, 0 projeto foi
distribuido para as ComissOes de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicaçao e Obras Püblicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentãria.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
O projeto visa a estabelecer a exigência de que as Onibus destinados ao

transporte coletivo sejam equipados corn transmissor que sinaliza para Os

portadores de deficiência visual a aproximação do veiculo, p015, atualmente,
essas pessoas dependem dos transeuntes para obterern tal informação.

O projeto vem ao encontro de principios e regras consagrados na
Constituiçao. Dando efetividade aos principios fundamentais constantes no
Titulo I da Constituicao da Republica, as mecanismos para ampliar a acesso
e a locomoção de pessoas portadoras de deficiências fisicas asseguram
maior densidade ao fundamento da dignidade da pessoa hurnana e diminuem
a discriminaçao imposta a essas pessoas pelas barreiras arquitetOnicas e
outras caracteristicas dos equipamentos pUblicos.

O art. 244 da Constituição Federal estabelece que "a lei disporá sabre a
adaptaçãodos logradouros, dos edificios de usa pUblico e dos veiculos de
transporte coletivo atualmente existentes a fErn de garantir acesso adequado
as pessoas portadoras de deficiência".

A matéria encoritra-se no rol de competências concorrentes, nos termos do
Inciso XIV do art. , 24 da Constituiçäo Federal, ou seja, a União, as Estados e
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estabelecer as normas gerais. No exercIcio dessa competéncia, a União
editou a Lei n° 7.853, de 24/10/89, que, evidenternente nao versa sobre
aspectos especIficos de cada serviço pUblico.

E preciso esclarecer que, em matéria de transporte coletivo, a competencja
do Estado restringe-se a esfera intermunicipal . Se a percurso do velculo
permanece no ãmbito de urn municiplo ou se extrapola os limites do Estado,
a competéncia para dispor sabre a matéria e, respectjvamente do Poderlocal au da União.

0 Estado de Minas Gerais ja editou a Lei n° 10.820, de 22/7/92, que dispoe
sabre a obrigatariedade de se fazerem adaptacoes nos caletivos
intermunicipais visando a facilitar a acessa dos partadores de deficiencja as
edificacoes e aos serviços pUblicos; tal Iei, cantudo, limita-se a estabelecer
essa obrigatarieciade corn a objetivo de beneficiar a portador de deficiéncia
fisica corn dificuldade de Iacomacao

Assim, quanta a forma do projeto em exame, parece-nos mais adequado
que, em virtude da semelhanca das matérias e dos objetivos, seja ele
transformado em Iei modificativa corn vistas a integrar a referida Iei estadual,
facilitando sua aplicaçao

Quanta aa seu canteUdo, a prajeto especifica de forma restrita a
mecanisma a ser utilizado para facilitar a acesso dos portadores de
deficiência visual ao transporte caletivo, qual seja a instalaçao de
equipamento transmissor. Ora, ha autras farmas de facilitar a acesso dos
cegos aos serviços de transporte coletivo, coma, par exemplo, equipar as
pantôsde ônibus e as velculos corn sistema de audio au placas corn as
informacoes sabre linhas e trajetos em braile. Parece-nos inadequado
estabelecer em el a obrigatariedade de se instalar determinado equipamenta
eietrônico se he tantas formas de alcançar a finalidade pretendida 0
enunciado de uma lei, coma norma generica, deve passibjljtar ao
administrador pUblico a apção dentre meios passiveis para se alcançar a fimalmejado.

Par esse motivo, apresentamas a Substitutivo n o 1, para aperfeiçoar atratamento dada a matéria pelo prajeta de lef em exame, além de integrá-la
na norma vigente citada.

Conclusäo
Pela expsto, a Camissão cancluj pela juridicidade, pela

canstitucianalidade e pela legalidade do Projeto de Lel n o 1.265/2000 naforrii do Substitutivo n o 1, que se sègue.
SUBSTITUTIVO N° 1

Acrcenta a incisa IV aa § 10 da Lei no 10.820, de 20 de abril de 1992, quedispoe sabre a brigatoriedade de se fazerem adaptacoes nos coletivos

intermunicipais, visando a facilitar a acesso de portadores de deficiência
fisica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- 0 § 1° do art. 10 da Lei n° 10.820, de 22 de julha de 1992, passa a

vigarar acrescido do seguinte inciso IV:
"Art. 1-
§1°-....
IV - na instalaçãa de equipamentas que assegurem ao portador de

deficiência visual acessa a informaçOes sabre a transporte caletiva.".
Art. 2° - Esta lel sera regulamentada pela Poder Executiva no prazo de

sessenta dias a contar da data de publicacaa.
Art: 3° Esta lel entra em vigor na data de sua publicacãa.
Art. 4° - Revagam-se as disposicães em contrária.
Sala das Comissães, 23 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agastinha Silveira

Adelmo Carneiro Leão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2000 1000

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIcA0 N° 39/2000
Comissão Especial

Reiatôria
Subscrita par mais de 1/3 dos rnembras da Assembléja Legislativa e tenda

coma primeira signatario o Deputado Antonio Julio, a Propasta de Emenda a
Constituiçao n° 39/2000 tern par escopo adaptar a texto da Carta mineira as
disposicoes da Constituiçao da RepUblica, em decorrencia das alteracoes
introduzidas pela Emenda a Constituiçao Federal n° 19, de 1998, e dar autras
providéncias

Publicada no "Diana do Legislativo" de 19/5/2000, a proposicao foi
encaminhada a esta Comissão Especial para que sabre ela seja emitido
parecer, nos termos do art. 201, c/c a disposto no art. 111, I, 'a", do
Regimento Interno.

Par determinaçao do Presidente da Assembléia, a Proposta de Emenda aConstituiçao n o 40/2000 foi anexada a esta praposicaa, corn fulcra no art.173, § 2°, do citado regimenta.
Encarregado de examinar a matéria corn base nas disposicoes regimentais

pertinentes, passamas a fundamentar a parecer, na forma que se segue.
Fundamentaçao

Corn a promulgacao da Emenda n o 19 a Canstituicao Federal, foii mpiementada a tao discutida reforma administrativa que, apos fonga
tramitaçao no Congresso Nacional, culminou na rnodificacao de 34 artigos,
sendo 77 alteraçoes incidentes sobre as disposicoes perrnanentes e 11
acréscimos as nornias transitOrias Além disso, condicionou a eficácia de boa
parte desse nova quadra normativa constitucional a ediçao de várias leis
menclonadas na Ernenda n° 19.

0 ponta central da chamada "reforma administrativa" reside na figura do
agente pUbiico, termo genérico que Compreende as pessoas fisicas que
desempenham funçao estatal, ou seja, que prestam serviços ao Estado.
Segundo a classificacao doutrinárja formulada pela eminente jurista Celso
Antonio Bandeira de Mello, esse terrno genérico abrange trés categonias: os
agentes politicos, as servidores pübiicos e as particulares em colaboracao
corn a administracao püblica. No caso em tela, interessa-nos principalmente
as duas pnimeiras categorias, uma vez que foram objeto de nova disciplina
juridico-canstitucjonal

Agentes politicos são as autonidades que tern vinculo estritamente politico
corn a pader pUblico e ocupam as cargos mais importantes dentro da
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estrutura do Estado. A grande maioria desses agentes são titulares de
cargo eletiva, e suas atribuiçoes ou prerrogativas estão previstas diretamente
no tei<to constitucional. Coma exemplos de autoridades dessa natureza,
mencionem-se as Chefes do Poder Executivo e seus auxiliares diretos, as
Senadores, as Deputados e as Vereadores.

Servidores püblicos são as pessoas fisicas que tern vinculo empregaticio
corn a Estado, isto é, são as profissionais da administracão titulares de
cargos püblicos criados par lei, em nUmero certo e remunerados pelos cofres
pUblicos. Em sentido estrita, servidor publica e a agente que exerce uma
atividade administrativa, em caráter permanente, cujo vinculo juridica corn a
entidade empregadara (Estada) é de natuneza estatutaria ou legislativa.
Assim, de aconda corn a ordenamento constitucional em vigor, enquadram-se
nessa categoria as servidores da União, dos Estados membros, do Distnita
Federal e dos municipios e de suas respectivas autarquias e fundaçOes
publicas. SO existem cargos publicos no interior das pessoas jurIdicas de
direito publico, as quais são titularizados pelos servidores que expressam a
vontade dessas entidades, em estnita obediência ao sistema normativo.

Os chamados "empregados publicos" são as agentes que prestarn, em
caráter permanente, serviços as empresas pUbticas e as sociedades de
econornia mista, mediante contrato de trabalho regido pela CLT. Embora
essas ernpresas estatais integrem a administração indireta do Estada,
sujeitando-se aos pninclpios constitucianais que norteiam a atividade de
administracão publica, elas tern personalidade jurldica de direito pnivado e,
coma tat, seus agentes não são considerados servidores pUblicos em sentido
estrito, rnas empregados publicas. Cansequenternente, nãa ha que se falar
em "cargo publico" na estrutura administrativa de tais entes.

Urna vez exposta a principal classificação de agente publico no direito
brasileiro - tema central da reforma administrativa -, vejamos as principals
alteraçoes inseridas no texta da Carta Magna pela Emenda n° 19, ora
adaptadas a Carta mineira par meio da proposicão em referéncia.

Sinteticamente, padem-se destacar: o pnincIpio da eficiência coma dever
basico da adrninistração publica; concessão de autanamia gerencial,
orçamentãnia e financeira a Orgãos e entidades da administraçãa direta e
indireta do Estado, mediante instrumento especifico; dilatação do perIodo
correspondente ao estagia probatOnio, para fins de aquisicão de estabilidade;
aparente ampliacão das hipOteses constitucionais de perda da estabilidade
mediante processo de avaliação periodica de desempenho; disposicOes
atinentes a lirnites de gastos corn servidores estaduais e municipais; e
supressão da exigência de instituição de regime junidico ünico para as
servidores da administraçãa direta e das entidades . autarquicas e
fu ndacionais.
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A proposta visa, ainda, a assegurar aos detentores de funçao pOblica a

que se refere a Lei n° 10.254, de 1990, Os mesmos direitos, vantagens e
concessöes inerentes ao ocupante de cargo efetivo salvo a estabilidade e a
efetividade para os que nao adquirirarn esses direitos na forma da lei.

0 princIplo da eficiencia estã intimamente relacionado corn a idéia de
produtividade e qualidade dos serviços prestados pela administraçao,
produzindo reflexos positivos e satisfatôrios no interesse da coletividade.
Segundo Hely Lopes Meirelles, "dever de eficiOncja e o que se impöe a todo
agente püblico de realizar suas atribuicoes corn presteza, perfeição e
rendimento funcional. E o rrais moderno princIpio da funçao administrativa,
que ja não se contenta em ser desempenhada apenas corn legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço püblico e satisfatôrio atendimento
das necessjdades da comunidade e de seus membros". ("Direito
Admjnjstratjvo Brasijejro". 23 ed. São paulo: malheiros editores, 1998, P . 93).

Na verdade, a simples observância dos principios de legalidade e
moralidade administrativa, entre outros, tornou-se exigencia cornum e
habitual do cidadão em face da atuaçao dos Orgãos pUblicos. Não basta,
pois, ao agente pUblico manter apenas estrita fidelidade as normas juridicas e
aos parãmetros éticos no exercicio da funçao estatal. E preciso também
rendimento funcional, capacidade produtiva e qualidade dos serviços por ele
executados, uma vez que 'a sociedade tern direito a governo honesto,
obediente a lei e eficaz", conforme estã estampado no art. 73 da Constituiçao
mineira.

Ainda a respeito desse princIpio, a jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro
ensina: "0 princlpio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos
pode ser considerado em relação ao modo de atuaçao do agente pUblico, do
qua! se espera o rnelhor desernpenho possIvel de suas atribuiçoes, para
lograr os meihores resultados; e em relaçao ao modo de organizar,
estruturar, disciplinar a Administraçao PUblica, também corn o mesmo
objetivo de alcançar Os meihores resultados na prestaçao do serviço pUblico"
("Direito Administi-ativo" iia ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 83).

A presença de tal principio no texto constitucional não configura
peculiaridade brasileira. A Constituiçao da Espanha de 1978 (art. 103), a
Constituição da RepOblica das Filipinas de 1986 (art. IX, B, seçao 3) e a
Constituiçao da Repüblica do Suriname de 1987 (art. 122) consagram
explicitamente a eficiência corno dever bãsico da administracao, conforme
noticia o ilustre constitucionalista Alexandre deMoraes. Outros ordenamentos
constitucionais corno o da RepUblica Portuguesa de 1976 (quarta
revisão/-1 997, art. 266) e o da Repüblica de Cuba, tambéni de 1976 (art. 66,
"c"), embora não contenham disposiçao expressa quanto ao principio em
referéncia, deixam irnplicita a idéia da necessidade da eficiência da atuaçao

do poder pOblico.
E interessante ressaltar que, mesmo antes da promulgacãO da referida

Emenda n° 19, algumas ConstituicôeS de Estados membros da Federacão
brasileira jé previam explicitamente o princIpio da eficiência no exercicio da
função administrativa e na execuçãO dos serviços pOblicos, como se verifica
nas ConstituicöeS do Tocantins (art. 9°) e de Rondônia (art. 19).

Em relação a ampliacão das autonomiaS gerencial, orçamentária e
financeira dos órgãos e das entidades da administracãO publica, que, no
ãmbito federal, é realizada por rneio da figura denominada contrato de
gestão, observamos que se trata de urn instituto bastante complexo, que tern
provocado criticas ferrenhas por parte dos principals doutrinadores
brasileiros. Isso porque a dicção do § 8° do art. 37 da Lei Maior sugere a
realizacão de tal contrato entre ôrgãos da adrninistracãO direta, os quais não
desfrutam personalidade juridica propria e, por via de conseqUencia, não tern
autonomia, sendo inadrnissIvel a formação de vinculo contratual entre eles.
Orgaos são meros centros de atribuiçOes desprovidos de personificacão, ou
seja, são partes integrantes da estrutura administrativa do Estado. Assim, se
se admitir a celebracão de ôontratos entre orgãos do Estado, estar-se-la
admitindo a existência de urn autocontrato, urn ajuste que o Estado celebra
consigo mesmo. Além desse grave problerna muito criticado pelos juristas,
existern também severos questionarnentoS acerca da celebracãO desse tipo
de ajuste entre o Estado e as entidades descentralizadaS, em razão dos
interesses em jogo.

Originârio do Direito frances, onde é conhecido como "acordo-programa",
esse tipo de ajuste fol instituido na Franca em virtude de circunstânCias
peculiares como forrna de ampliar a autonomia das entidades
descentralizadas, tendo em vista o alcance de resultados. No entanto, a sua
importacão para o Direito brasileiro ocorreu em ambiente completamente
diferente, que deve ser levado em consideracão para a explicacãO da
natureza jurIdica de tal contrato.

Apesar de a proposicão sob comento seguir as linhas bésicas traçadas
pela Emenda n° 19, não faz mençào explicita ao instituto do contrato de
gestào, mas ao instrumento especifico a ser adotado pelo poder pOblico para
a ampliação da autonomia de seus orgãos e entidades administrativaS,
deixando para o legislador ordinário a tarefa de dispor sobre a natureza
juridica desse instrumento.

Em linhas gerais, a idéia básica do denominado contrato de gestão
consiste na concessão de malor autonomia de gestão aos OrgãOs e as
entidades da administracão indireta para alcancarem, de forma mais
eficiente, Os objetivos estabelecidos no prazo estipulado na avença.

Uma das questOes mais polémicas da reforma administrativa diz respeito
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ao instituto da estabilidacje dos servidores pUblicos, tradicionalmente
entendjda como a garantia constitucional de permanencia no serviço pUblico,
observada a nomeaçao para cargo efetivo decorrente de aprovaçao em
cOncurso pOblico e o decurso do prazo correspondente ao estágio probatOrio.
Corn base nesse entendimento consagrado tanto na doutrina dominante
quanto na jurisprudéncja do Supremo Tribunal Federal, a efetividade e o
cumprimento do estágio são requisitos fundamentals para a estabilizaçao no
serviço pUblico.

0 estágio probatOrio destina-se a comprovar a aptidão prãtica do servidor
para o exercIcio do cargo. Nesse periodo de adaptaçao, ele pode ser
exonerado, a bern do serviço pibllco, caso não demonstre a habilidade e a
aptidão necessãrias ao exercIcio das atribuiçoes inerentes ao cargo.
Entretanto, a jurisprudéncja tern entendido, corn o apoio da melhor doutrina,
que essa exoneracao deve ser precedida de procedirnento especIfico que
comprove a insuficjêncja de desempenho do servidor.

Pelas regras atuais, o prazo de duraçao do estãgio probatôrjo passou de
dois para trés anos de efetivo exercIcio para Os novos Concursados, ou seja,Os que ingressarem no serviço püblico a pàrtir da data de promulgacao da
Emenda n° 19. Além dos casos tradicionais de perda do cargo dos servidores
estabilizados foi incluido o da avaliacao periodica de desempenho, na forma
de lei complementar, assegurado amplo direito de defesa. Assim, o servidor
que ja desfruta da garantia de emprego poderä ser dispensado nas seguintes
hipOteses: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo
em que Ihe e assegurado direito de defesa e avaliaçao periôdica de
deéhipenho Esta Ultima hipótese, que se pretende adaptar a Constituiçao
do Estado, so podera ser efetivada apOs o advento da referida norma
complementar

A primeira vista, poder-se-ia admitir que a perda do cargo do servidor
estãvel, em decorrencia de avaliaçao periOdica de desemperrho, contitui
grande novidade introduzida pela Emenda n° 19, provocando certa
perturbaçao nêssa categoria de agente püblico. Entretanto, não se trata denovidadé'propriamèt dita nem de outra modalidade de perda da garantia
constitucional da estabilidade no serviço pOblico. Isso porque qualquer
servidOr estável, mésmo antes da promulgaçao da referida emenda, está
sujeito a perder o einpregäpor iiuficiencia de desempenho, desde que haja
comprovacao do fato e a instauracao de processo administrativo para a
irnputaçao da responabilidade Nesse caso, está-se diante de uma
demissão do èvidor a bem do serviço pUblico, em razão de sua conduta
funcional. 	 ,.	 . 	 -

Na verdadeT o que existe de novo é apenas a explicitacao no texto
bóhstitücionãlde umá das pOSSibilidades de perda do cargo, sendo
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fundamental a instauração de procedimento administrativo especifico
para a demissão do agente.

Deve-se destacar, ainda, que o art. 19 do Ato das DisposicOes
Constitucionais TransitOrias da Constituiçãoda Repüblica criou uma forma de
aquisição de estabilidade no serviço püblico, a qual ficou conhecida como
estabilidade anormal ou excepcional. Esta beneficiou os servidores civis da
Uniäo, dos Estados, do Distrito Federal, dos municipios e de suas autarquias
e fundaçoes pUblicas que, mesmo sendo admitidos sem aprovação previa em
concurso pUblico, ja contassern pelo menos cinco anos de exercicio
continuado na data de promulgacão da Carla Magna. Esses servidores
passaram a ter a garantia de emprego, embora não fossem titulares de cargo
efetivo.

Dessa forma, o nosso ordenamento constitucional convive corn dois tipos
de estabilidade: uma normal, prevista na parte permanente, que exige
aprovação em concurso pUblico para cargo efetivo e a observáncia do
estágio probatOrio, e a outra, constante nas disposicOes transitOrias, que
garantiu a estabilização a quem não era concursado nem era titular de cargo
efetivo.

A Emenda n° 19 estabeleceu profundas alteracoes no art. 169 da
Constituição da RepUblica, ao fixar parametros referentes a despesa corn 0
péssoal ativo e o pessoal inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municipios, deixando para a legislacao complementar a estipulacäo do
limite máximo de gastos corn esses agentes pUblicos. No caso especifico do
Estado membro, a vigente Lel Complementar Federal n° 96, de 1999,
determina que a despesa total de pessoal não podera exceder a 60% da
receita corrente liquida estadual. Entende-se por tal "o somatOrio das receitas
tributàrias, de contribuiçoes patrimoniais, industriais, agropecuãrias e de
serviços e outras receitas correntes, corn as transferéncias correntes, destas
excluidas as transferéncias intragovernamentais, deduzidas as reparticOes
constitucionais e legais de sua receita tributária para municipios", consoante
dispOe o inciso V do art. 2° da citada lei complementar.

De acordo corn as novas diretrizes constitucionais, as entidades politico-
administrativas que estiverem extrapolando esses limites deveräo adotar as

:seguintes medidas: prirneiramente, reduzir pelo menos 20% das despesas
corn cargos em cornissão e funcoes de confiança; posteriormente, caso seja
-necessário, exonerar os servidores näo estáveis, assim entendidos os que
ingressararn no serviço püblico a partir de 5/10/83. Se tais medidas não
forem suficientes para a adequação aos limites consagrados na mencionada
lel complementar, o servidor pUblico estãvel podera perder o emprego,
mediante ato normativo motivado, sendo-Ihe assegurado uma indenizacão
correspondente a urn rnés de remuneração por ano de serviço, como forma

C
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de compensaçao pela perda do cargo.

Essa nova sistemática constitucional merece algumas consideracães.
Em primeiro lugar, a universo de servidores nao estãveis no serviço pUblico

e tao significativo que a sua exoneraçao acarretará, pura e simplesmente,
considerãvel reduçao de despesa, näo chegando a acarretar a exoneracao
dos estáveis. Nesse aspecto, a dicção constitucional peca pela falta de
razoabilidade e pelo modo simplório corn que tratou a matéria, ignorando
outros fatores relativos ao equilibrio dos gastos pUblicos.

Em Segundo lugar, a possibilidade de o servidor estável perder a cargo
constitui medida inadmissIvel, pois, alérn de fenr garantia básica do
profissional do Estado, pode comprometer o desempenho da atividade
administrativa corn reflexos negativos no interesse pUbtico.

Nesse ponto especifico, a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 39/2000
contém uma peculiaridade em relaçao a Emenda n° 19: permite apenas a
exoneraçao de servidores não estáveis, vedando implicitamente a dispensa
dos estabilizados.

Essa novidade introduzida na propostarnerece Os nossos maiores elogios
pef a preservaçao e pelo respeito ao intituto da estabilidade do servidor, que
deve ser concebida corno garantia de imparcialidade no exercIcio da funçao
pOblica, e não coma mero privilegio do servidor. Alias, a garantia de emprego
representa mais uma necessidade da administraçao do que uma simples
prerrogativa do agente, pais é em decorréncia deJa que ele atua de forma
segura e tranquila, corn resultados mais benéficos para as administrados.

A opcào par não exonerar.os estáveis parece contrastar corn a disposiçao
do § 40 do art. 169 da Constituiçao Federal, que admite a sua dispensa
quando as medidas anteriores (reducao das despesas corn cargos em
camissão e exoneraçao dos não estãveis) forem insuficientes para atender
ao disposto na Lei Complementar n° 96. Todavia, não existe nenhurna
incornpatibilidade entre àmbas as disposicoes, vista que a Lei Major apenas
faculta a exoneraçao dos estabilizados, ficando a cargo de cada entidade
federada a prerrogativa discricionária para a escoiha da medida que reputar
mais conveniente aos interesses da administraçao.

A obrigatôriedade de se instituir a regime juridico Unico de natureza
estatutária para osservidores pUblicos tambérn fol suprimida do texto
onstitücionàl pela Emenda n° 19, que exige, atualrnente, a criação de

conselhc5 depolItica de administraçao e remuneraçao de pessoal por parte
das entidades federadas. Essa novadisposicao parecesugerir a adoçao livre
do regime celetistamo serviço pUbliconostres niveis de Governo. No
•entantoa matéria déveser analisada.cdm major cautela, jã que a etirninaçao
'do charnadoregime Unico do te5to . constitucional não acarreta, par si so, a
vedaçao de sua instituiçao pelo poder pUblico.
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Em Minas Gerais, a Lel n° 869, de 1952; que contém a Estatuto dos

FunciOnáriOs POblicos Civis do Estado, e a Lei n o 10.254, de 1990, que trata
do regime Unica para as servidores da administracâo direta e das entidades
autarquicas e fundacionaiS continuam em pleno vigor, pais a nova dicção do
art 39 da Carta Magna nao vedou aos entes politicos a implantacão do
regime estatutáriO. Eta apenas conferiu-lhes a prerrogativa discricionâria de
opção pelo regime que reputar mais vantajoso para a administracãO, que
poderá ser a estatutária ou a celestista. Ainda assirn, entendemOs que o
regime denatureza estatutaria ou legislativa continua sendo a regra no
serviço publico, par ser a manifestacão da supremacia de poder do Estado
sabre seus agentes e a que melhor atende as conveniéncias da
administracaO püblica. Alias, atguns institutos juridicos, coma as da
estabilidade e da disponibilidade remunerada, entre outros, as quais estão
consagradas explicitamente na Constituicao da Repüblica, são peculiares ao
regime estatutario. Logo, não ha que se falar em revogacäa ou extincãO pura
e simptes desse regime de Direito POblica, e sim na possibilidade de adocão
do regime celetista em determinados setores da administracãO.

Agora; a redação que se propOe para a art. 30 da Constituicão Estadual,
seguindo os parametros do art. 39 da Carta Federal, dé enfase a
obrigatoriedade de a Estado instituir conselha de potitica de administracãO e
remuneração de pessoal, que devera ser integrado par servidores
designados par seus Poderes, corn a finalidade de participar da formulacâO
da palitica de pessoal, atém da exigência de manutencãa de escola de
governo para a formacão e a aperfeiçoarnenta dos servidares pciblicos.

0 art. 2° da proposicão da nova redação ao § 40 do art. 14 da Carta
mineira, exigindo lei especIfica para a instituicão e extinção de autarqUia,
fundacao püblica e ôrgão autOnamo, bern coma para a autorizacãO para a
criação e extinçãa de empresa pUblica e sociedade de economia mista, e
rernete ao legislador complementar a definição de suas areas de atuacão.
Além disso, acrescenta quatro parágrafos ao mencionado artigo, a fim de
rnethor coaduné-la as diretrizes consagradas na ConstituicãO da RepubliCa
pravenientes da Ernenda a Constituicão n° 19.

Ao ensejo, parece-nos conveniente e opartuno acrescentar urn paragrafo
ao art. 14 da Constituicão Estaduat, de modo a reservar a el comPlement?
estabetecimento de regras bésicas relativas a criação, ao funcionamefl ta e a

extinçao de conselhos estaduais, cujo regime juridico camum a eSSeS orgaOS
colegiados da administracão pUblica possa servir de supalte para uma
atuaçao mais eficiente e que proporcione a sociedade civil partiClPaca° mais
efetiva na formulacão de politicas publicas em cada area de comPetea
estatal. 	 .	 I	 -

E a que propomos par meio da Emenda n° 1, apresentada na conc usao
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Disposicöes Constitucionais IransitOrias da Constituição Federal,
exigindo também classificação em concurso publico para os não estéveis,
além de prever a atribuição de tItulo pelo tempo de serviço prestado a
administracãO pUblica estadual por ocasião da realização do referido
certame. 0 concurso realizado nos termos dessa lei, que se restringiu aos
servidores pUblicos, foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal.

Corn esse quadro, está-se diante de duas categorias de servidores que
exercem atividade administrativa permanente na administração piblica: os
servidores titulares de cargo efetivo, cujo ingresso no serviço pOblico resultou
de aprovacão em concurso, e os detentores de função pUblica, que são os
antigos celetistas. lodavia, apesar de estarem sujeitos ao mesmo regime
jurIdico, na pratica não existe igualdade de tratamento entre eles, em razão
de algumas particularidades inerentes ao detentor de função pOblica,
especialmente pela ausência de efetivação.

A proposta em referéncia pretende assegurar aos detentores de funçao
publica que se encontram no exercicio de suas atividades, prestando
serviços a administração direta e indireta do Estado, admitidos em data
anterior a promulgação da Lei n° 10.254, Os direitos, vantagens e concessOes
inerentes ao ocupante de cargo efetivo, salvo a estabilidade e a efetividade,
conforme se depreende da leitura do art. 9° da Proposta de Emenda a
Constituição n° 39/2000.

Ora, o dispositivo que se deseja inserir no texto da Carla Politica Estadual
merece dois reparos: o primeiro refere-se ao emprego da expressão
"administração indireta", que compreende as autarquias, as fundaçOes
pOblicas, as sociedades de economia mista, as empresas pOblicas e as
demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado.
Entre tais entidades, apenas as autarquias e as fundaçöes pUblicas, que tern
personalidade de direito püblico e cujos servidores se sujeitam ao regime
Unico, poderiam estar abrigadas pelo alcance da norma, uma vez que as
empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas pOblicas) tern
natureza juridica privada e seus agentes são regidos pela legislacão
trabaihista.

0 segundo reparo diz respeito a data-limite para que os detentores de
função publica possam usufruir dos mesmos direitos e beneficios atribuidos
aos , servidores efetivos o projeto alcanca os que ja estivessem no exercIclo
de suas atividades em data anterior a instituicão do regime jurEdico Onico, em
20/7/90. Entretanto, embora o referencial previsto na proposta seja mais
favorável ao servidor, por abranger maior nOmero de detentores de função
püblica, entendemos que ele deve ser adaptado a data fixada no art. 19 do
Ato das Disposiçães Constitucionais Iransitórias da Constituição da
Repüblica e, em conseqUência, resolver definitivarnente o complexo

1008desta peça opinativa.

No que diz respeito aos detentores de funçao pUblica, pretende-se garantir
igualdade de direitos e beneficios em relaçao aos servidores titulaes de
äargo efetivo, salvo a estabilidacje e a efetividade. Teoricarnente essadisposiçao normativa não traria nenhuma nOvidade no mundo juridico, umavez que a Lei n° 10.254, de 1990, já sinaliza para essa igualdade detratamento

A Proposta de Emenda a Constituicao n° 40/2000, que foi anexada a
proposicao em exame, manda aplicar a esses servidores o disposto nos arts.
31 e 36 da Carla mineira, ou seja, garante o mesmo tratamento dispensado
ao servjdor efetivo, tambem no tocante a aposentadoria o que revela nitidaincompatibilidade entre elas.

0 instituto da funçao pOblica recebeu disciplina sisternática corn a
promulgacao da citada Lei n° 10.254, que instituiu o regime juridico Unico do
servidor pUblico civil do Estado, de natureza estatutária para 

Os servjcjoresda administracao direta, das autarquias e das fundacoes pOblicas de
qualquer dos Poderes. De acordo corn o art. 4° da referida Iei, Os servidoresdessas entidades cujo emprego era regido pela Consolidaçao das Leis do
Trabaiho - CLI - tiveram seu emprego transformado em funçao pOblica,automaticamente no dia primeiro do més subsequente ao da publicacao da
lei, o que irnplicou extinçao pura e simples do antigo contrato de trabalho ou
de qualquer outro vinculo existente entre as partes.

A transformaçao em referencia alcancou também o servidor designado
para o quadro de magisterio que exercia sua atividade em carãter
permanente e o servidor admitido para o curso superior de Pedagogia doInstituto de Educacao

Como se ye, a concepcao da figura juridica da funçao pUblica resultou,essencialmente, da transformacao de empregos regidos pela CLI, cujosocupantes servidores da administracao direta do Estado, das autarquias efundacoes pUblicas passaram a submeter-se ao regime estatutario unilateral
que e a expressao da supremacia de poder do Estado em relacao aos seus
servidores Assim, tanto os servidores efetivos quanto os detentores 

defunçao pOb!ica estão submetidos ao regime juridico Onico, embora estes
Ultimos nao sejam titulares de cargos pUblicos.

NO ,que tange a efetivacao e a estabilizacao desses agentes pUblicos, deve-se verificar disposiçao dos arts. 6° e 7° da Lei n° 10.254. 0 primeiro 
prevêque o servidor adrnitido no emprego regido pela CLI em virtude de

aprovacao em concursó pUblico terã transformada em cargo pUblico a fimncao
pOblica da qua! se tornou detentor-; observada a 

correspondência de
atribuicoes. 0 segundo dã ênfase a efetivacao por meio de concurso pUblicoLpara 05 servidores jã estabirizados nos termos do art. 19 do Ato das
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problerna que envolve essa categoria de servidores pUblicos
Dessa forma, parece-nos justo assegurar a efetivaçao do detentor de

funçao pOblica da administracao direta, de autarquia e de fundaçao' pUblica
que jã prestava serviço ao poder pUblico, por prazo indeterminado, antes da
data da promulgaçao da Carta Magna, o qua! passaria a compor o quadro de
pessoal da administraçao pOblica, em cargo correspondente a funçao pUblica
de que fosse detentor. Em reiacao aos admitidos por prazo indeterminacjo a
partir dessa data ate a promulgaçao da Lei n° 10.254, de 1990, que contém o
regime juridico Onico do servidor, afigura-se-nos razoãvel que desfrutem dos
mesmos direitos, vantagens e concessoes inerentes ao ocupante de cargo
efetivo, excluldas a estabilidade e a efetividade.

Entretanto, como tais servidores nao gozam da garantia constitucional de
permanencia no serviço pUb!ico (estabilidade), eles poderiam ser, em
princIpio, exonerados pela autoridade competente. Diante dessa situaçao de
insegurança e instabilidade no desempenho da funçao administrativa,
parece-nos conveniente garantir-Ihes urna indenizaçao na hipótese de
exoneraçao, consoante critérios a serem estabelecidos em lei complementar.

Ademais, entendemos que esses direitos devem ser estendidos aos
servidores vitimas de perseguiçao politica que perderam o emprego e foram
posteriormente reintegrados no serviço pUblico por força do art. 40 da Lei n°
10.961, de 1992.

Em razão disso, apresentamos, na conclusao deste parecer, a Emenda n°
2.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovaçao da Proposta de Emenda

a Constituiçao n° 39/2000 corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Jnclua-se no art. 14 da Constituiçao do Estado, modificado pelo art. 2° da
proposicao, o seguinte § 13:

"Art. 14 - 	 ...................
§ 13 - Cabe a lei complementar dispor sobre normas gerais de criaçao,

funcionamento e extinçao de conseihos estaduais.".
EMENDA N° 2

Dê-se ao art. 90 a seguinte redaçao:
"Art. 90 - O Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitôrias da

Constituiçao do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 103, 104, 105 e
106:

Art. 103 - No prazo de dois anos da publicaçao desta emenda, as entidades
da administracao indireta terão seus estatutos revistos quanto a respectiva
natureza jurIdica, tendo em conta a finalidade e as competéncias
efetivamente e*ecutacjas.
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Art. 104 - E assegurado o prazo de dois atios de efetivo exercicio para

aquisição de estabHidade aos servidores em estágio probatOrio, na data da
promulgação da Emenda a Constituicão Federal n° 19, sem prejuIzo da
avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da Constituição da RepUblica.

Art. 105 - 0 detentor de funcão pUblica da adrninistração direta, de
autarquia e de fundação püblica, admitido por prazo indeterminado
anteriormente a 5 de outubro de 1988, passa a integrar o quadro de pessoal
efetivo da Administração Estadual, em cargo correspondente a função
pUblica de que seja detentor, sendo-Ihe assegurada a contagem de tempo de
serviço anterior a promulgacão desta emenda, para todos Os efeitos de
direito.

Art. 106 - Ao detentor de função püblica da administração direta, de
autarquia e de fundação pUblica, admitido 01 prazo indeterminado
posteriormente a 5 de outubro de 1988 e ate 20 de juiho de 1990, são
assegurados os direitos, vantagens e concessOes inerentes ao ocupante de
cargo efetivo, exciuldas a estabilidade e a efetividade.

§ 1° - 0 servidor que for exonerado da funçao pUblica fará jus a uma
indenização segundo critérios a serem estabelecidos em lei complementar.

§ 2° - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores readmitidos no
serviço publico por força do art. 40 da Lel n° 10.961, de 14 de dezembro de
1992.".

Sala das Comissöes, 28 de novembro de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Mauro Lobo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.191/2000
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatôrio
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposicão em epIgrafe

proibe a exigência de depOsito previo para internamento em hospitais
püblicos e privados.

Publicada em 12/9/2000, foi a matéria distribulda as Comissöes de
Constituição e Justica e de Defesa do Consumidor. Em face da perda de
prazo pela Comissão de Constituição e Justiça, vem a proposicão a esta
Comissão para receber parecer de mérito, conforme dispãe o art. 188, c/c 0

art. 102, IV, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposicao em análise prolbe a exigéncia de deposito previo para
internamento em hospitais püblicos e privados de doentes em situação de
emergéncia. Nos termos do art. 196 da Constituição da RepOblica, a saUde é
direito de todos e dever do Estado, a qua! se garante mediante poilticas
soclais e econOmicas que visem a reduçao do risco de doença e de ,, outros
agravos e ao acesso universal igualitário as açOes e aos serviços para a sua
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1012promocao, protecao e recuperacao Essas acoes e servicos püblicos desaUde integram uma rede regionaIizad e hierarqulzada constltujndo oSistenia Unico de Sacide - SUS.
Já a Constituiçao mineira, no seu art. 186, dispoe que o direito a saCide

imptica a garahtia de dignidaçje gratuidade e boa qualtdade no atendjmento e
no tratamento da saüde.

As Leis Federals n° 8.080, de 19/9/9Q e n o 8.142, de 28/12/90, trazemnormas sobre o conjunto de acaes e servicos de saUde prestados por órgaos
e instituicoes püblicas federais estaduais e municipais, das 

administracoesdireta e indireta e das fundacoes mantidas pelo poder pUblico que constituemSUS.

Por força do art. 199 da Constituicao da RepUblica, a assisténcia a saude é
permitida as instituicOes privadas, que podem participar de 

formacomplementar do SUS, mediante contrato de direito pUblico ou Convénjo A
Lei Federal n° 8.080, de 1990, dispoe, no seu art. 40, sobre a participacao da
iniciatjva privada no SUS, em carãter complementar

Verifjcase pois, que a acoes e 
Os servicos de saUde podem ser

prestados pelo poder pUblico diretamente pelo particular convenjado ou pelo
contratado pelo SUS e ainda pelo particular sem relacao corn o SUS. Nos
dois primeiros casos, o serviço prestado e, por força 

constitucional, gratuito.Já no Ciltimo, o serviço prestado pelo particular e cobrado, jã que se trata de
relaçao juridica privada entre o paciente e o hospital.

o serviço de saUde prestado pela iniciativa privada advem da proteçao
constitucional a livre iniciativa que implica a autonornia da vOntade comofator determinante para as opcoes que faz o agente particular no campo
profissional, escothendo a profissão que mais the convém. A liberdade deiniciativa consiste igualmene na autodetermjnacao para explorardeterminada atividade econômjca

A proposicao de lei em epigrafe visa a proibir a exigencia de depOsitoprevjo para internamento em hospitals püblicos e privados de doentes emsituacäo de emergencja Entretanto, essa cobranca jã e proibida aoshospitais pUblicos e aos particulares conveniados 
Cu contratados com o SUS.Afinal, o serviço de saUde prestado nesses casos e n por força constituciona!,gratuito.

No ensinamento de José Afonso da Silva, a tel deve introduzjr urna normainovadora no ordenamento juridico. Considerando que a exigencia dedepOsito previo ja é vedada para OS hospitals pCiblicos e para os particulares
conveniados ou contratados corn o SUS,não ha necessjdade de inclui-los naproposicao

E'mister considerarJadecjsão do Tribunal Regional Federal - 4a Regiao -,
publicadá rlo "Diãrio do Judiciãrio" de 14/1/98 na- Apelacao Criminal n°
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431 957-2: "Comete o delito previsto no art. 316 do COdigo Penal (crime
de concuSSãO) 0 dirigente de hospital conveniado do SUS que exige do
paciente caução no momento da baixa e posteriormente o pagamento a tltulo
de diferença entre 0 atendimento particular e os cobertos pelo SUS, mediante
termo de opçãopor tratamento diferenciado".

Quanto a vedação para os hospitals particulares não conveniados ou
contratados corn. o SUS, entendemos que a medida é salutar. Em situaçöes
de urgéncia e emergência, o cidadão fica vulnerável e acaba se curvando as
exigencias dos hospitals, que condicionam o internamento a assinatura de
termo de compromisso acompanhado de depôsito previo. Fica evidente o
caràter coercitivo dessa exigéncia, nula de pleno direito a teor do art. 51 do
Cadigo de Proteçao e Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990).

E cediço que.na maioria das vezes o responsável pelo paciente sequer
recebe do hospital, no momento da internação, urna previsão dos custos do
tratamento, o que por Si SO representa uma afronta a norma que protege o
consumidor. Não obstante, o depósito previo que deveria servir apenas de
cauçao, acaba sendo utilizado como abatimento nas despesas hospitalares
apuradas ao final. Quanto a rede pUblica, em face da proteçào legal já
existente, apresentamos a Emenda n° 1, redigida na conclusäo de nosso
parecer, como forrna de corrigir tecnicamente o texto do projeto.

Diante desse quadro, entendemos que a medida ora sugerida e acertada e
ira conter os abusos cometidos rotineiramente pela rede hospitalar.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, opinamos pela aprovação, em 10 turno, do Projeto

de Lei n° 1.191/2000 corn a Emenda n° 1, que apresentamos.
-	 EMENDAN°1

Substitua-se no art. 10 a expressão "em hospitais da rede publica ou
privada" pela expressão "em hospitais da rede privada".

Sala das Comissöes, 28 de novembro de 2000.
Joao Paulo, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Bené Guedes - Elaine

Matozjnhos
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

coNsTlTuIçAo N° 23/99
Cornissão Especial

Relatôrio
De autoria de urn terco dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

COmO pnmeiro signatario o Deputado Rogerio Correia, a proposicão em
epigrafe acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição do Estado de Minas
Gerajs

A proposicao foi aprovada no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, desta
Comissão 	 .
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Cumpre-nos emitir o parecer para o 2° turno, nos termos regimentals.
Fundamentaçao

A proposta em exame objetiva aditar a Constituiçao do Estado dispositivo
estabelecendo a competéncja privativa da Assembleja para autorizar
referendo e convocar plebiscito nas questoes de interesse do Estado.

Nesta oportunidade, ratificarnos as razOes apresentadas no parecer para o
1° turno da matéria, no qual deixamos assentado o entendimento de que e
licito ao constitujnte estadual fazer consignar na Constituiçao do Estado
disposiçao atribuindo a Assembléja Legislativa competencja exciusiva para
autorizar referendo e convocar plebiscito.

Corn efeito, trata-se de fazer constar na Constituiçao do Estado norma
densificadora do principio da participacao popular na vida politica, princIpio
esse consignado na própria Constituiçao Federal, que confere ao Congresso
Nacional a competência exciusiva para a autorizaçao de referendo e a
convocação de plebiscito. Assim, se a materia objeto de tais consultas
populares for de grande relevâricja nacional, transcendendo, pois, o àmbito
de cornpeténcja institucional dos Estados membros, a competéncia para
autorizá-las ou convocá-las será exclusiva do Congresso Nacional. Contudo,
se se tratar de matéria de grande relevância, mas circunscrita ao âmbito de
competencia do Estado, a atribuiçao passara a ser exclusiva da Assembleia
Legislativa.

Corn vistas a estabelecer simetria corn a Carta Federal no que toca ao trato
constitucjonal da matéria, o Substitutivo apresentado por esta Comissão e
aprovado no 1° turno remete a legislaçao ordinária o disciplinamento juridico
do exercicio dessa competéncia privativa da Assernbiéia Legislativa, a
maneira do que ocorre no piano federal.

A vista dessas consideracOes reiteramos a posiçao ja firrnada por esta
Comissão ao examinar a matéria no 1° turno, Segundo a qual a proposiçao
atende a urn dos principios bésicos da democracia participativa e se afina
corn o regime juridico-constitucional vigente, merecendo, assim, ser aprovada
na forrna do vencido no 1° turno.

Conclusão
Em face do exposto, sornos pela aprovaçao da Proposta de Emenda a

Constituiçao n° 23/99 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissöes, 28 de novembro de 2000.
Eduardo Hermeto, Vice-Presidente - Alencar da Silveira JUnior, relator -

Antonio Carlos Andrada.
Redaçao do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAQ N° 23/99
Acrescenta dispositivos ao art. 62 da Constituiçao do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° - Ficam acrescidos ao art. 62 daConstituição do Estado Os

seguintes inciso XXXVIII e § 40:
"Art. 62 - Compete privativamente a Assembléia Legislativa:

XXXVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito nas questOes de
competéncia do Estado.

§1°- .....................................................
§ 4° - 0 exercicio da competência referida no inciso XXXVIII dar-se-á nos

termos da lei.".
Art. 2° - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de -sua

publicacão.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIcAO N° 26/99
Comissão Especial

RelatOrio
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléla Legislativa e tendo

como primeiro signatãrio o Deputado Rogerio Correia, a Proposta de Emenda
a Constituição n° 26/99 altera a redação do § 1° do art. 34 da Carla Estadual.

Aprovada pelo Plenário no 1° turno, a proposicão em epigrafe retorna a
esta Comissão para emissão de parecer para o 2° turno, nos termos
regimentals.

Fundamentação
Como foi salientado no 1° turno, a proposta em tela tern por objetivo alterar

a redaçao do § 1° do art. 34 da Constituiçäo mineira, que estabelece que Os

servidores eleitos para cargos de direção ou de representacão serão
liberados segundo o nUmero de servidores filiados a cada sindicato, na
proporcão fixada em seus incisos I a IV, no intuito de se garantir aos
sindicatos de menor porte o direito a iiberação de servidores eleitos, o que
revela o carater democrãtico da medida que se pretende implementar.

As razOes de mérito já forarn suficientemente discutidas no 1° turno, não
sendo necessário reafirmã-las, ja que nenhum fato novo surgiu em relação a
essa matéria.

Conciusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão da Proposta de Emenda a

Constituiçäo n° 26/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Sebastiac

Costa.
Redaçao do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N° 26/99
Dá nova redação ao § 1° do art. 34 da Constituicão do Estado.
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1016A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 § 10 

do art. 34 da Constituicao do Estado passa a vigorar corn a.seguinte redaçao:
Art. 3 	 -	 .............

§ 1° - Os servidores eteitos para cargos de direçao ou de representacao
serão tiberados na seguinte proporcao, para cada entidade sindical:

I - de 501 (quinhentos e urn) a 1.000 (mit), 2 (dois) representantes
It - de 1.001 (mit e urn) a 1.500 (mit e quinhentos) 3 (trés) representantes
Ill - de 1.501 (mit quinhentos e urn) a 2.000 (dois mit), 4 (quatro)representantes
IV - de 2.00 1 (dois mit e urn) a 3.000 (trés mit), 5 (cinco) representantes
V - de 3.001 (trés mit e urn) a 5.000 (CinCo mit), 6 (seis) representantes;
Vt - de 5.001 (cinco mit e urn) a 10.000 (dez mit), 7 (sete) representantes
Vit - acirna de 10. 000 (dez mit), 10 (dez) representantes"
Art. 2° - Esta emenda a Constituicao entra em vigor na data de suapubticacao

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEt N° 955/2000
Comissão de SaOde

Relatorio
De autoria do Deputado José Milton, o projeto de tei em epigrafe obriga 

OstaboratOrios a notificar Os medicos de pacientes do SUS dos resuftados de
exames que comprovem doencas corn risco de vida para o paciente.Aprovado no 10 

turno corn as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas peta
Comissão de Constituicao e Justiça, vem o projeto a esta Comissão a firn de
recebér parecer para 02° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102,
XI, 'a", do Regimento tnterno.

Em anexo, apresentamos a redacao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentacao

0 projeto de tei em teta pretende instituir a obrigatoriedae de Ostaboratorios notificarern Os medicos de pacientes do SUS dos resuttados de
exarnes que comprovem doenças corn risco de vida para o paciente.

Segundo pesquisas realizadas , e elevado o riUmero de pacientes que
deixam de procurar os resuttados de seus exames laboratoriais Entre esses,
estão muitos pörtadores de doenças graves que, se diagnosticadas a tempo,
são perfeitarnente curáveis, mas que, corn essa omissão, podem tornar-sefatais.

0 propOsito dotegislador reveste-se de mérito, pois busça preservar a vida
humana e faz parte das politicas determjnadas no art. 196 da Constituiçao
Federal e previstas também no art. 186 da Carta Estaduat.

A Lei n°8.O80, dé 1990, chamada Lei do SUS, em seu art. 17, inciso X,
atribui a dire'çao éstaduat do SUS a competencia de coordenar a rede
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estaduat de laboratórioS de saUde pubtica.

Assim, concluimos que a medida proposta encontra respatdo na tegistacão
vigente, sofrendo atgumas atteraçöes 01 meio de emendas apenas corn o
objetivo de aperfeiçoamento da técnica tegistativa e da objetividade do seu
conteUdo.

0 vencido no 10 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, compreende o
projeto original corn as Emendas n°s 1 e 3, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justica.

A Emenda n° 1 aperfeicoa a redaçao do art. 1° do projeto deixando claro
que a medida atingirã tanto os laboratôrios particuares, como os contratados
e conveniados que integram o SUS. Atém disso, permite ao medico usar do
meio de que dispuser para convocar o paciente a fim de inforrná-lo do
diagnostico e do prognOstico.

A Emenda n° 2 dã nova redação ao "caput" do art. 2°, esctarecendo que as
penatidades imputadas aos infratores da tei alcançam tanto os taboratôrios
privados, quanto os dernais contratados e conveniados que integram o SUS.

Finatmente, a Emenda n° 3 aperfeicoa a redaçao do parágrafo Unico do art.
2°, esctarecendo que, nos casos de taboratôrios do Estado, 0

descumprirnento das rnedidas previstas no art. 1 0 acarretará as sançoes
administrativas previstas na tegistação pertinente.

Conclusão
Peto exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 955/2000 na

forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Cornissôes, 28 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Dimas Rodrigues -

Cristiano Canêdo.
Redaçao do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEt N° 955/2000

Obriga os laboratôrios a notificar os medicos de pacientes do SUS dos
resultados de exames que comprovem doencas corn risco de vida para o
paciente.

A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os taboratôrios particulares e os contratados e conveniados que

integrarn o Sistema Unico de Saüde - SUS - ficam obrigados a notificar os
medicos dos resultados que indiquern a existéncia de doenças que possarn
cotocar em risco a vida do paciente.

§ 10 - As doencas a que se refere o artigo serão definidas em regutamento.
§ 2° - Os medicos notificados na forma do "caput" deste artigo se

encarregarao, pelos meios de que dispuserem, de convocar 0 paciente para
informá-lo do diagnóstico e do prognOstico.

Art. 2°. - Os laboratôrios particutares e os contratados e conveniàdgs que
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integram o Sistema U
nlco de SaUde que descumprirem esta lei estäosuje,tos as segujn5 penagldades. 1O]8

I - advee 	 na primeira ocorrencia .II - mujt no alor de 1000 UFIR5 (mit Unjdades Fiscais de Referenda) na
segun Ocorréncia;

- mult equivaIefl 	
ao dobro do valor anterior nas ocorréncias

Subseque5
Parágrafo Un jCo - Em se tratando de laboratorjo do Estado os responsãvejspelo descumprimento d

esta tel sujejtamse as sancoes admfnjstratjvas
previstas na legislaçao pertinente

A. 30 - o Poder Executivo 	
esta tel no prazo de 120 dias

Contados de sua Publicacao
A. 40 

Esta tel entra em vigor na data de sua PUbiicaçao.Aft 5° - Revoga 	
as disposicoes em ContrárjoPARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LE g N° 58/99Comissão de Redacao0 Projeto de Lej n° 

58/99, do Deputado Joao Leite, que proibe oarmazenamento de rejeitos ou res jduos tOjcos ou perigosos no terrjtOrjo do
Estado, foj apr

ovado no 2° turno, na forrndb vencido no 
1° turnoVem agora o projeto a esta Comj

ssao a fim de que, segundo a técnjcalegis!atjV seja dada a materja a forma adequa flos termos do § 
10 do aft

268 do Regimefl0 Interno
Assjm sendo, Opi

narnos por se dar a proposjcao a segujn redacao final,que esta de acordo corn o aprovado

PROJETO DE LEt N° 58/99
Dispöe Sabre o controle e a licenciamento dos empreendiment e das

atividades gerador de residuos perigosos no EstadoA Assembgeja Leg islativa do Estado de M jnas Gerais decreta.
Art. 1° - 

Cabe ao empreendimento produtor ou gerado de residuosperigosos obter a licencjamento 
ambj

ental nos OrgãOS de mejo ambientecompetentes ou, no caso de residuos perigoso gerado5 par 
seiço de

SaUde, provid
enciar a Piano de Gerenciamento e Residuo5 SOUdos eSUbmete g

o a aprov0 dos Orgaos de saUde e de mejo ambientecompetefltes

Art. 2° - Os Orgaos de SaUde e de mejo ambiente competentesestabelecerão prazo para que 
Os 

empreendjmentos referidos no art. 10 desta
tel requejr8 	

a licenciamento ambj
ental ou apresentem o Piano deGerenciamento dos Residuos SOi Ido 	 -

Parágrafo Unico - A naoapresefltaca no prazo estabejecido dorequerj0 de iicencjamento ambientaj ou do Piano de Gerenciamento de
Res(duos SOljdos implica a apiicçao as penal idades 

previstas na iegislaça0

1019
em vigor. 	 -

Art. 3° - 0 Piano de Gerenciamento de Residuos SOlidos dos
estabelecimentos prestadores de servico de saüde contera:

- o Piano de Monitoramento Ambiental;
ii - a especificacão dos tipos de residuos gerados durante a prestacao do

serviço de saüde;
lii - as condiçoes de iiberaçao de efluentes ou residuos iiquidos durante o

processo de geracao de residuos ou de prestacao de servico de saUde.
Art. 4° - Para as efeitos desta lei, consideram-se:
I - residuos sOlidos Os residuos em estado sôlido ou semi-sólido resuitantes

de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial au agricola, de
serviços e de varricäo, al incluidos Os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de água, as residuos gerados em equipamentos e instalaçOes de
controle de poluicao, bern coma determinados liquidos cujas particularidades
tornem inviável seu lançamento na rede püblica de esgotos ou em corpos
d'agua ou que exijam soluçOes técnica e economicamente inviáveis para que
isso seja feito;

II - residuos perigosos Os que apresentam periculosidade ou, pelo menos,
uma das caracteristicas seguintes: inflamabilidade, corrosvidade, reatividade,
toxicidade e patogenicidade, conforme definido na NBR n o 10.004, da
Associaçao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -;

III - restduos de serviços de saUde Os resultantes de atividades exercidas
par estabelecimento gerador, de acordo corn a ciassificação adotada pela
NBR n° 12808, da ABNT;

IV - gerador a empreendimento que, em decarrência de suas atividades,
produza residuos perigosos;

V - produtor o empreendimento que, par processo industrial, produza
substàncias perigosas;

Vi - transportador a responsavel pelo transporte de residuos perigosos;
VII - unidade receptora o estabelecimento que tenha coma finalidade 0

armazenamento temporario e a processamento de residuos perigosos;
VIII - armazenamento de residuos a contenção temporária de residuos, em

area autorizada pela orgão de controle arnbiental, a espera de reciclagem,
recuperação, tratamento ou disposicão final adequada.

Art. 50 - 0 transportador de restduos perigosos e responsável pelo
transporte do material e pelo trãnsito dos veiculos em. condiçoes que
garantam a seguranca do pessoal envoivido, a preservacão ambiental e a
saüde pUblica, bern coma pelo cumprimento da legislacao e da normatizacão
pertinentes.

Art. 6° - 0 licenciamento, a contrale e a fiscalização de, todo e qualquer
sistema, publico ou privado, de geracãa, coleta, transporte, armazenamento,
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1020tratarnento e disposiçao final de residuos perigosos nos aspectos
concernentes aos impactos sobre o meio ambiente e a saUde humana, são
de responsabilidade dos ôrgãos ambientais e de saOde püblica competentes

Art. 7° - 0 produtor ou o gerador de resIduos perigosos serão responsáveis
pelo transporte, pelo armazenamento, pela reciclagem, pelo tratamento e
pela disposiçao fina' dos residuos do empreendimento e co-responsáveis no
caso de transferencia a terceiros.

Art. 8° - 0 produtor ou o gerador poderão encaminhar Os residuos
perigosos a unidade receptora de residuos perigosos operada por terceiros,
para fins de reutilizacao, reciclagem, tratamento ou disposiçao final, desde
que a unidade esteja devidamente licenciada pelo órgão ambiental
competente, mediante autorizaçao especIfica para o transporte dos residuos

§ 1° - 0 contrato entre o gerador e a unidade receptora de residuos
perigosos especificara a composiçao e as caracteristicas técnicas dos
residuos, bern corno o processo que serã utilizado pela unidade receptora
para Ihes dar a destinaçao contratada.

§ 2° - Cumpridas as condiçoes estabelecidas neste artigo, caberá a
unidade receptora de residuos perigosos a responsabiljdade pela gestão
correta e ambientalmente segura do residuo recebido do gerador.

Art. 9° - 0 produtor ou o gerador de resfduos perigosos são responsáveis
pelo passivo oriundo da desativacao de sua fonte geradora, bern como pela
recuperacao da area por ela contaminada.

Art. 10 - 0 gerenciador de unidade receptora de residuos perigosos será
responsãvel pela elaboraçao do projeto e pela implantaçao, pela operaçao e
pelo monitoramento de seu sistema, de acordo corn a legislaçao e as normas
técnicas pertinentes bern como pelos procedimentos para encerramento das
suas atividades, conforme projetos previamente aprovados pelos Orgãos
ambientais competentes

Art. 11 - No caso de acidente envolvendo residuos perigosos que tragam
risco ao rneio ambiente ou a saUde pUblica, a responsabilidade pela
execuçao de medidas corretivas serã:

- do produtor ou do gerador dos residuos, nos acidentes ocorridos em
suas instalacoes

II - do produtor ou do gerador dos residuos e do transportador nos
acidentes ocorridos durante o transporte de residuos perigosos;

Ill - do gerenciador da unidade receptora, nos acidentes ocorridos em suas
instalaçoes.

§ 1° Em caso de derramamento, vazamento ou descarga acidental de
residuos perigosos, o responsável pelo residuo ou pelo produto dará
conhecimento irnediato do ocorrido aos ôrgãos ambientais e de saUde pUblica
competentes 	 ' -
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§ 2° - 0 produtor, o gerador ou o transportador, bern como a unidade

receptora do residuo perigoso derramado, vazado ou descarregado
acidentalrnente, ou seu representante legal, fornecerão a Fundacão Estadual
de Meio Ambiente - FEAM - informaçöes completas sobre a composição do
referido material e a sua pericuiosidade e os procedimentos de
desintoxicacãO e de descontaminacão, sem prejuizo do disposto na
legislação em vigor.

§ 3° - Quando nao se puder identificar o responsavel pelo derramarnento,
pelo vazamento ou pelo descarregamento acidental de residuos perigosos, o
Governo do Estado e a Prefeitura do municipio onde ocorrer o acidente
assurnirão a responsabilidade pela definição dos mecanismos institucionais,
juridicos, administrativos e financeiros para a recuperacão total do local
contaminado.

Art. 12 - Ficam proibidos o armazenamento, o depOsito, a guarda e o
processamento de residuos perigosos gerados fora do Estado e que, em
vista.de suas caracteristicas, sejam considerados pelo Conseiho Estadual de
Politica Ambiental - COPAM - como capazes de oferecer risco elevado a
saüde e ao meio ambiente.

Paragrafo ünico - Sem prejuizo das sançöes civeis e penais cabiveis, o
Estado providenciàrä a retirada e a disposicão final adequada dos residuos
deque trata o "caput" deste artigo depositados em seu territôrio, debitando 0

custo dessa operação a quem Ihe tenha dado causa, independentemente da
existência de culpa.

Art. 13 - Os residuos radioativos ou nucleares, sujeitos a legislacão
especifica, não estão incluIdos entre os residuos perigosos de que trata esta
lei.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 15 - Revogam-se as disposicOes em contrario.
Sala das Comissöes, 28 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Marco Regis, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 585/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lel n° 585/99, da Deputada Maria Tereza Lara, que dispOe
sobre a politica estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência, cria
.0 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência e da outras providências, foi áprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
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1022que está de acordo corn o aprovado.
PROJ ETO DE LEI N° 585/99

Dispoe sobre a politica estadual dos direitos da pessoa portadora de
deficiência e cria o Conselho Estadui' de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadorà de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Para Os efeitos desta lei, fica definido como pessoa portadora de

deficiência o indivIduo que apresente restrição de ordem neuropsiquica na
orientação, na independéncia fisica ou na mobilidade ou sofrimento mental
que cause dificuldade paIa o exercicio de ocupaçao habitual, para a
interaçao social ou para a independencia econômica, conforme diagnOstico
de especialistas das areas de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional ou pedagogia.

Art. 2° - A polItica estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência
tern por objetivos:

I - o arnparo a pessoa portadora de deficiência e a garantia de seus direitos
bãsicos;

II - a promoçào de sua habuitaçao e reabilitaçao, al incluidas a habilitaçâo
profissional e a integraçao ao mercado de trabalho;

III - a prevençao de deficiências por meio da assisténcia pré-natal e infantil
e de programas que visem a minimizaçao dos fatores sociais, econOmicos e
sanitérios que ocasionam deficiencias;

IV - a facilitaçao do acesso a bens e serviços coletivos, corn sua
adequaçao a pessoa portadorade deficiência, al incluida a remoçao das
barreiras arquitetonicas;

V - o combate aos preconceitos por meio da oferta de condiçoes de
integraçao social da pessoa portadora de deficiência, desenvolvida em
programas de saUde, educaçao, cultura, esportes, lazer e profissionalizaçao

Art. 30 - 
A politica estadual dos direitos da pessoa portadora de deficléncia

serã definida pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência a quese refereo art. 4° desta lei, e executada pela
Coordenadoria de Apoio e Assisténcia a Pessoa Portadora de Deficiência,
Orgãos subordjnados a Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da
Criançae do Adolesdènte.

Art. 4° - Ficà criado, na estrutura orgànica da Secretaria de Estado do
Trabalo da Açao Social, da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, ôrgão
deIiberativóe controlador das politicas e dasaçoes, em todos os niveis de
atend,mento'aos portadores de deficiéncia.

Art. 50 - Q Cónselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoaportaciora
de Deficiencja, corn composicaopáitaria entré o poder pUblico e a sociedade
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civil, é integrado por vinte e quatro membros, representantes dos
seguintes orgaoS, entidades e segmentos da sociedade:

- representantes da administracão pOblica estadual:
a) urn representante da Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia

Social, da Criança e do Adolescente;
b) urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
c) urn representante da Secretaria de Estado da SaUde;
d) urn representante da Secretaria de Estado da Educação;
e) urn representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração;
f) urn representante da Secretaria de Estado da Cultura;

4 g) urn representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e Cornunicacão
Social;

h) urn representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos;

i) urn representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
PUblicas;

j) urn representante do Poder Judiciário;
I) urn representante do Ministério PUblico;
m) urn representante do Poder Legislativo;
II - representantes de entidades näo governarnentais corn, no minirno, dois

anos de funcionarnento, ligadas ao atendirnento das pessoas portadoras de
deficiência:

a) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de
deficiéncia auditiva;

b) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de
deficiência visual;

c) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de
deficiência fisica;

d) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de
deficiéncia mental;

e) dois representantes de entidades ligadas as pessoas portadoras de
sofrimento mental;

f) urn representante de entidades prestadoras de serviços na area de
.habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências;

g) urn representante de profissionais especializados na habilitação e
reabilitaçao das pessoas portadoras de deficiência.

§ 1° - Os representantes da adrninistração pUblica serão escolhidos entre
os servidores corn poder de decisäo no ãmbito de cada Secretaria e
indicados pelo Governador do Estado.
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§ 2 - 0 representante do Poder Legislativo serã indicado pelo

Presidente da Assembléia Legislativa.
§ 3° - As entidades não governamentais reunir-se-ão em assembléias

setoriais para a indicaçao de seus representantes.
§ 40 - Os Conselheiros serão indicados para mandato de dois anos,

admitida uma reconduçao subseqUente.
§ 50 - 0 exercicio da funçao de Conseiheiro e considerado de interesse

pOblico relevante e não serã remunerado.
§ 6° - Para cada Conseiheiro titular será indicado urn suplente, observados

os mesmos procedimentos e exigencias estabelecidos para a escolha do
titular.

Art. 6° - 0 Presidente do Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência serã eleito por seus pares para urn mandato
de dois anos.

Art. 7° - Compete ao Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência:

I - convocar o Conseiho e presidir as sessöes;
II - baixar os atos administrativos necessários ao funcionamento do

Conselho;
Ill - constituir câmaras especializadas, comissôes ou grupos de trabalho;
IV - decidir, "ad referendum" do Conselho, caso urgente ou inadiãvel, de

interesse ou salvaguarda do Conselho;
V - delegar atribuiçoes na area de sua competéncia.
Art. 8° - A Coordenadoria de Apoio e Assistência a Pessoa Portadora de

Deficiência -CAADE- se constituirá em orgao executor do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deftciência.

Art. 90 - Q estatuto do Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência, que serã por ele elaborado e aprovado no prazo de
noventa dias contado da data de sua instalação, disciplinará sua organizaçao
e seu funcionamento.

Art. 10 - Compete ao Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência:

- definir as diretrizes e prioridades da politica estadual dos direitos da
pessoa portadora de deficiencia;

II - prestar assessoria ao Governo do Estado, emitindo pareceres,
acompanhando a elaboração e fiscalizando a execuçao de programas
voltados para a pessoa portadora de deficiência, objetivando a defesa de
suas necessidades e de seus direitos;

III - estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da situação da
pessoa portadora de deficiencia bern como propor medidas a serem
adotadaspelo Governo;
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IV - fiscalizar e exigir o cumprimento da legislacão que assegura Os

direitos da pessoa portadora de deficiência, examinando denüncias relativas
ao seu possivel descurnprimentO

V - promover intercâmbios corn o objetivo de implementar a polItica e Os

prograrnaS do Conseiho;
VI - manter canais de comunicacãO permanentes corn outros movimentos

que tenham por objetivo a defesa dos direitos da pessoa portadora de
deficiência;

VII - convocar a assembléia dos representantes das entidades não
governamentais para a escolha de Conselheiro titular e suplente, em caso de
vacância de cargo ou de término de mandato de representantes desse
segmento;

VIII - solicitar ao Governador a indicação de Conseiheiro titular e suplente,
em caso de vacãncia de cargo ou de término de rnandato de representante
de Secretaria de Estado;

IX - solicitar aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério PUblico a
indicacão de Conselheiro titular e suplente, em caso de vacéncia de cargo ou
de térrnino de mandato de representantes dessas esferas de poder;

X - opinar sobre a elaboracão do orçamento estadual, no que diz respeito a
consecução dos objetivos definidos nesta Iei;

XI - opinar sobre a destinação de recursos e espaços pUblicos e sobre a
prograrnacão cultural, esportiva e de lazer voltada para as pessoas
portadoras de deficiência, no âmbito de cada Secretaria.

Art. 11 - As deliberaçöes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência produzirão efeitos a partir da publicaçäo das
resoluçOes correspondentes no Orgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 12 - A posse dos membros do primeiro Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência dar-se-á no prazo de
quarenta e cinco dias contados da publicação desta Iei.

Art. 13 - Os recursos financeiros para a implantação e a manutençâo do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência seräo provenientes do Fundo Estadual de Assisténcia Social -
FEAS.

Art. 14 - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 15 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissães, 28 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Marco Regis, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.236/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.236/2000, do Governador do Estado, que altera a
redaçao de dispositivo da Lei n° 13.471, de 18/1/2000, que estima asreceitas
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e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investirnento das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercicio de 2000 e dá outras providências, foi aprovado em turno Unico, na
forma do Substitutivo n o 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que estä de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.236/2000
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares e dá outras

providências.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplernentares

ao Orçamento Fiscal, ate o limite de R$ 566.000.000,00 (quinhentos e
sessenta e seis milhOes de reals), para suplementar dotaçoes de pessoal e
seus encargos.

Parágrafo Unico - 0 limite de que trata o "caput" deste artigo será acrescido
a autorizaçao a que se refere o art. 8° da Lel n° 13.471, de 18 dejaneiro de
2000.

Art. 2° - 0 decreto de abertura de créditos suplementares, nos termos do
art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, poderá modificar a
origem dos recursos constantes na Lei n o 13.471, de 18 de janeiro de 2000.

Art. 30 - Estalei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em conträrio.
Sala das Comissoes, 28 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Marco Regis, relator - Dinis Pinheiro.

1027
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 198 REUNIAO ORDINARIA, EM 28/11/2000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Pane: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: OfIcios, telegramas e cartöes - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 1.294 a
1.300/2000 - Requerimentos n°s 1.762 a 1.769/2000 - Requerimentos da
Comissão Especial das Taxas e dos Deputados AntOnio Andrade, Elaine
Matozinhos e outros, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique, Jorge Eduardo de
Oliveira, Elbe Brandão, Maria José Haueisen e Irani Barbosa (2) -

• ComunicaçOes: Comunicaçöes das ComissOes de Administração PUblica, de
.Transporte e de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Wanderley Avila, AntOnio Carlos
Andrada, Dimas Rodrigues, Miguel Martini e Amilcar Martins - 2 Parte
(Ordern do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscriçOes - Decisâo da Presidência -
Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimento: Requerimentos do
Deputado Irani Barbosa; Decisão da Presidência - Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Elbe Brandao, Jorge Eduardo de Oliveira e
José Henrique; deferimento - Requerimento da Deputada Maria José
Haueisen; indeferimento - Discussäo e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 1.236/2000 e 58/99; aprovacão -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lel n° 585/99; questão de ordem;
charnada para recomposicão do nOmero regimental; existência de "quorum"
para votação; encerramento da discussão; aprovacão; venificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
questOes de ordern; chamada para recomposicão de "quorum"; existéncia de
nUmero regimental para votação; renovação da votaçao do parecer;
aprovacâo - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 681/99;
aprovação; questaes de ordem; verificaçâo de votação; inexisténcia de
"quorum" para votação; anulaçäo da votaçao -QuestOes de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio
Carlos Aridrada - Antonio Genaro - AntOnio JUlio - Men Santiago - Bené
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Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Din is Pin heiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Hely TarqUinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira
- Joâo Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Märcio Cunha - Mãrcio Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -, Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastiao Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As l4hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Ease (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretãrio "ad hoc", procede a teitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçoes.
Correspondencia

- 0 Deputado Cristiano Canédo, 1°-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspondencja

OFICIOS
Do Sr. Mauro Ribeiro Lopes, Secretãrio da Segurança POblica, em atençao

ao Requerimento n° 1.495/2000, da Comissão de Direitos Humanos
(revogaçao da Resoluçao n° 6.385, de 31/8/99), esclarecendo que Os atos da
Secretaria estão de acordo corn as normas legais.

Dos Srs. Francisco José de Oliveira, Secretário de IndUstria e Cornercio;
Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do Banco do
Brasil, e Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Arnbiente,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem aos 30 anos
do Sindicato dos Medicos.

Dos Srs. Paulino Cicero de Vasconcellos, Secretário. de Meio Ambiente;
Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado; Celso Castilho de Souza, Secretãrio
Adjunto de Meio Ambiente; José Francisco de Salles Lopes, Presidente da
BELOTUR, e José Guerra Lages, Presidente da Associaçâo Médica de Minas
Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem aos
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15 anos da Delegacia Especializada de Crimes contra a Muiher.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção ao
RequerirnentO n° 1.554/2000, da Comissão de Politica Agropecuãria (repasse
de verbas do convénio firmado entre o Estado e as regiOes do médio São
Francisco, Jequitinhonha e Mucuri diretamente as Prefeituras),
encaminhando a informação prestada pela Secretaria de Transportes e
Obras POblicas.

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
POblicas, em atenção ao Requerimento n° 1.626/2000, do Deputado Dimas
Rodrigues (asfaltarnento do trecho de estrada entre os Municipios de
Almenara e Jordânia), informando que, no momento, não ha recursos para
execução da obra.

Dos Srs. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do lEE, e Armando Costa,
Presidente Regional do PMDB, agradecendo o convite para a solenidade de
formatura da primeira turma do Curso de Especialização em Poder
Legislativo.

Do Sr. José Francisco da Silva, Secretãrio Adjunto de Direitos Humanos,
comunicando, em atenção a requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos, encarninhados por meio dos OfIcios n°s 1.958, 1.971, 2.039,
.2.040, 2.041 e 2.043/2000/DLE, que foi solicitada a Superintendéncia de
Organizaçào Penitenciária a transferência dos detentos Cláudio Cesar de
Assis, Valdeli Ferreira Oliveira e Luiz Clãudio Machado Guimarães; que foi
solicitado a mesma Superintendéncia acompanhamento medico e psiquiátrico
para o detento Elder Livio Campos Alves; e que foram solicitadas a
Secretaria da Seguranca POblica providências para cessação das agressöes
denunciadas no requerimento encaminhado par melo do Oficio n°
2.041 /2000/D LE.

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretãrio Adjunto de Melo Ambiente,
agradecendo a convite para o Debate PUblico Obras POblicas: Perspectivas
de Desenvolvimento corn Geração de Emprego e Renda em Minas Gerais.

Do Sr. Luiz Carlos Crivelaro, Vereador a Camara Municipal de Jacutinga,
solicitando sejam averiguadas pela CPI das Licitaçöes possIveis
irregularidades nas obras de asfaltamento da estrada Jacutinga-Albertina. (-
A CPI das LicitacOes.)

Do Sr. José Adalberto Viana, Presidente da 86 Subseção da OAB - Seçao
de Minas Gerais, agradecendo a convite para o Seminârio Legislativo Dez
Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Do Sr. Marcos TOlio de Melo, Presidente do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG -,
encaminhando, em atenção a requerimento da CPI das Licitaçöes,
documentação relativa ao cronograma flsico-financeiro das obras do Centro
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de Remanejamento da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica -
CERESP -, conhecido como Cadeião da Gamelefta". (- A CPI das
LicitacOes.)

Do Sr. Juventino Ruas de Abreu Junior, Pró-Reitor de Planejamerito,
Administração e Finanças da UNIMONTES, solicitando seja examinada a
possibilidade de ser apresentada ao orçamento estadual para 2001 emenda
corn o objetivo de que essa Universidade seja contemplada corn o aporte de
recursos financeiros. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.216/2000.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departarnento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, encaminhando côpia das planilhas que
informam a transferencia de recursos para os Fundos Municipais de
Assisténcia Social, nos meses indicados. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Tarcislo Delgado, Presidente da Associacao Mineira de MunicIpios,
agradecendo o convite para a reunião corn a finalidade de debater o Projeto
de Lei n o 805/2000. (- A Cornissão de Adrninistraçao PUblica.)

Do Instituto do Patrimônio Histôrico e Artistico Nacional - IPHAN -,
convidando este Legislativo a prestar apoio ao rnovimento de criação da
Associaçäo dos Amigos do Museu do Ouro, comparecendo a reunião a ser
realizada corn esse firn, no Museu do Ouro, MunicIpio de Sabará. (- A
Comissão de Educacao.)

Da Sra. Inés Silveira, Diretora do NUcleo de RelaçOes POblicas e
Cerimonial da Prefeitura Municipal de Belérn, agradecendo convite recebido
pelo Prefeito Municipal para participar do Serninário Legislativo Dez Anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Do Sr. Aluisio Pimenta, em que pede a este Poder solicite ao Governador
do Estado que não aprove a decisão do Conseiho Estadual de Educacao de
transformar o "campus" da UEMG em Varginha em centro universitário e que
submeta o assunto a ampla discussão nas comunidades de professores e
alunos em todas as cidades onde funcionam unidades da Universidade. (- A
Cornissão de Educacao.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Henrique Hargreaves,

Secretârio da Casa Civil; e Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG,
agradecendo o convite para o Debate POblico Obras PUblicas: Perspectivas
de Desenvolvimento corn Geração de Emprego e Renda em Minas Gerais.

Do Sr. Sergio Cabral, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro, agradecendo o convite paraa formatura da prirneira turma do Curso
deEspecializaçaoem Poder Legislativo.

Dos Srs. José Alencar, Senador; Sergio Lellis Santiago, Presidente do
Tribunai de Jutiça; e Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG,
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agradecendo o convite para a reunião especial em cornemoracão aos 15
anos de existência da Delegacia Especializada de Crimes contra a Muiher.

Do Sr. Osmânio Pereira, Deputadp Federal, agradecendo o convite para a
reunião da Comissão de SaUde para se discutir o Programa de Prevenção do
Cancer de Mama no Estado.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretãrio da Casa Civil (2), agradecendo os
convites para o Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto da Crianca e do
Adolescente e para a reuniäo especial em comemoração aos 30 anos de
criação do Sindicato dos Medicos.

CARTOES
Dos Srs. Carlos Patricio Freitas Pereira, Secretârio da SaUde; Axel

Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Publicas; e Luiz
Gonzaga Medeiros, Coordenador do Cerimonial do Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, agradecendo a convite para a Debate POblico Obras Püblicas:
Perspectivas de Desenvolvirnento corn Geração de Emprego e Renda em
Minas Gerais.

Dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretàrio do Planejamento, e Joäo Diniz
Pinto Junior, Presidente do IPSEMG, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem a Dom João de Rezende Costa, Arcebispo Emérito
da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Dos Srs. Luis Marcia Vianna, Secretéria de Minas e Energia; Joäo Diniz
Pinto Junior, Presidente do IPSEMG; e Axel Sorensen, Secretãrio Adjunto de
Transportes e Obras PUblicas, agradecendo a convite para a reunião especial
em comemoração aos 15 anos de existência da Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher.

Dos Srs. Luis Marcia Vianna, Secretãrio de Minas e Energia; Paulo Siloé,
Vereador a Cãmara Municipal de Barbacena; e Axel Sorensen, Secretário
Adjunto de Transportes e Obras Püblicas, agradecendo a convite para a
reunião especial em comemoraçäo aos 30 anos de criação do Sindicato dos
Medicos.

Dos Srs. Luis Márcio Vianna, Secretário de Minas e Energia, e Axel
Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras POblicas, agradecendo
a convite para a Seminârio Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Do Cel. BM José Maria Gomes, Cornandante-Geral do Carpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, agradecendo a convite para a reunião especial em
homenagem ao IPSEMG.

Da Sra. Mariza Rezende Afonso, Secretãria Municipal de Cultura de Belo
Harizonte, e do Sr. Luiz Gonzaga Medeiros, Coordenador do Cerimonial do
Prefeito Municipal de Bela Horizonte, agradecendo a convite para a forrnatura
da primeira turma do Curso de Especializacão em Poder Legislativo.

(I
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Do Cel. PM Marco AntOnio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do

Governador do Estado, agradecendo a esta Casa por tê-Io cumprimentado
pelo recebimento do tituto de Cidadão Benemérito de Bicas.

2 Ease (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N° 1.294/2000

Declara de utilidade pOblica a Associaçao de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Nazareno, corn sede nesse Municipio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Eica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Nazareno, corn sede nesse Municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 25 de outubro de 2000.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçao: São inegãveis Os serviços prestados pelas AssociaçOes de

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo a Estado de Minas Gerais. Os
relevantes serviços prestados por essas entidades merecem grande
destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforco, a
abnegaçao e sobretudo ao espirito de arnor ao prOxirno de seus dirigentes.
Sem possuirem urn orcamento fixo, sobrevivem de subvençOes, de promoção
de eventos rentáveis, de doaçoes e de gestos de pessoas caridosas.

A declaraçao da utilidade pUblica da APAE de Nazareno permitirã que a
entidade se tome apta a desenvolver projetos de rnaior alcance. Assini
sendo, espero o costurneiro apoio dos meus pares para a aprovação deste
projeto.

- Publicado, val a projeto as ComissOes de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabalho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.295/2000
Autoriza a fornecimento do medicarnento que menciona aos portadores de

adrenoleucodistrofia igada ao "X" e dé outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Estado de Minas Gerais, por meio de suas autoridades

estaduais de saUde, autorizado a fornecer a medicamento denominado ôleo
de Lorenzo, resultante da mistura de ôleo glicero trierucato e Oleo de glicerol
triolcato, aos portadores de adrenoleucodistrofla ligada ao "X".

Parágrafo Unico - Para fins de cdntrole, a poder pOblico manterá cadastro
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dos pacientes interessados no recebimentodo medicamento a que se
refere esta el, diagnosticando-os por intermédia de unidade de genética
médica.

Art. 2° - Para a cumprirnento do disposto nesta lei, a Estado podera firmar
convënio corn hospitals e instituiçOes que disponham de unidades de
med icina genetica.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogani-se as disposicOes em contréria.
Sala das ReuniOes, 22 de novembro de 2000.
Maria José Haueisen
Justificação: A adrenoleucodistrofia - ALD - ligada ao "X" é doença rara,

diagnosticada pela primeira vez na Itália, em 1995.
Doença degenerativa, a ALD traz enorrne sofrimento ao doente e a toda a

sua familia. 0 óleo de Lorenza, urn dos remédios que combatem e
estabilizam a doença, além de caro e pouco encontrado, não esté entre Os

medicamentos fornecidos pela rede pOblica de saUde.
Nosso projeto tern a objetivo de oferecer as autoridades estaduals de

sa0de instrumento legal que ampare a fornecimento do Oleo de Lorenzo.
Faz-se importante mencionar que Minas Gerais não será precursor no

fornecimento de tal medicamento. 0 Estado do Rio Grande do Sul já dispOe
de instrumento serneihante ao que pretendemos instituir em nosso
ordenamento jurIdico, o que para nOs so faz reforçar nossa postura favorével
ao . oferecimento desse medicamento a populacão.

Sob a aspecto formal, nossa proposta é perfeita. A matéria é da
competência legislativa do Estado, conforme se depreende da leitura do texto
constitucional federal, especificamente:

"Art. 24 - Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrenternente sabre:

XII - previdência social, proteçao e defesa da saOde".
Ressaltamos, ainda, que a presente projeto nãa versa sabre nenhuma das

rnatérias da competéncia privativa do Governador do Estado, previstas na
Constituição do Estado. Assirn, pode ser abjeto de projeto de lei da autoria de
qualquer dos membros do Poder Legislativa.

Portanto, tendo em vista a alcance social da proposta e sua perfeicão
quanta aos aspectos formais, esperamos ye-la prosperar e ser aprovada a
mais breve possIvel.

- Publicada, vai a projeto as ComissOes de Justica, de Saüde e de
Eiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regirnenta Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.296/2000
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Altera a Lei n° 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui a Medaiha do

Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 2° e o parágrafo Unico da Lei n° 9.583, de 6 de junho de

1988, passarn a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 2°- As concessöes serão feitas pelo Governador do Estado, na data

comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente, mediante proposta do
Conseiho da Medaiha, composto dos seguintes membros:

- Secretãrio do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentével, que o
presidiré;

II - urn representante da Assernbléia Legislativa do Estado;
Ill - urn representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos

Naturals Renoväveis - IBAMA -;
IV - urn representante do Instituto Estadual de Florestas - lEE -;
V - urn representante do Conseiho de Politica Ambiental -COPAM -;
VI - urn representante da Poilcia Militar do Estado de Minas Gerais- PMMG.
Paragrafo Unico - Não ultrapassara quinze o nUmero de pessoas, empresas

e instituiçOes a serem agraciadas anualmente.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Fábio Avelar
Justificaçao: A cada dia se acentua a necessidade de lutar pela

preservação do meio ambiente. Governo e sociedade devem irmanar-se
numa batalha que e de todos, urna vez que busca a própria sobrevivência da
espécie humana. Todos os esforços no sentido da mobflizaçao das forcas da
sociedade em favor da meihoria das condiçoes da vida ambiental devem ser
estimulados.

A criação da Medaiha do Mérito Ambiental representou passo importante
para a defesa do nieio ambiente, mas a lei que a criou não fol ainda
regulamentada pelo Poder Executivo.

E o que se pretende corn este projeto, por meio da proposta de criação do
Conseiho da Medaiha, a ser oportunamente regulamentado pelo Executivo
Estadual. Para tanto, conto corn a acoihida dos meus nobres colegas ao
projeto que ora apresento.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Meio Arnbiente
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.297/2000
DispOe sobe a implantaçao e os valores do piso salarial de que trata o art.

7°, V, da Constituiçao da RepUblica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 piso salarial das categorias profissionais dos trabaihadores no
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Estado de Minas Gerais, excetuados os servidores publicos estaduais e
municipais, regula-se pelo disposto nesta Iei.

Parãgrafo Unico - Aplica-se o disposto nesta el a remuneração dos
trabaihadores no Estado de Minas Gerais, assim considerados todos aqueles
que prestam de serviços de natureza não eventual e que tenham como
tomadoies de serviço:

- pessoas fisicas;
II - pessoas juridicas de direito privado estabelecidas no Estado de Minas

Gerais ou que nele tenham filial, sucursal ou escritôrio de representacão;
Ill - empresas pUblicas e sociedades de economia mista federais, estaduais

e municipais, estabelecidas no Estado de Minas Gerais ou que nele tenham
unidade de atuaçao ou filial.

Art. 2° - Ficam definidos, para as categorias profissionais relacionadas
neste artigo, para jornada de trabalho de quarenta e quatro horas semanais,
os seguintes pisos salariais:

I - R$220,00 (duzentos e vinte reais), para as seguintes categorias:
a) auxiliar de serviços gerais, carregador, auxiliar de limpeza, faxineiro,

mensageiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, costureiro e outras
categorias do setor industrial que não exijam nivel de escolaridade superior
ao de 1° grau completo;

b) servente de pedreiro, vigia de obras e outras categorias na indUstria da
construção civil, excetuadas as previstas na alinea 'b" do inciso II;

c) borracheiro, ascensorista, embalador, copeiro, garcom, manobrista,
lavadot de autos, motoqueiro, trocador, atendente em consultOrios e
escritOrios e outras categorias do setor de comércio e serviços que não
exijam nivel de escolaridade superior ao de 10 grau completo.

U - R$350,00 (trezentos e cinquenta reals), para as seguintes categorias:
a) arquivista, copista, caixa, auxitiar de contabilidade, marceneiro,

motorista, escriturário, estoquista, kardexista, faturista, vendedor,
recepcionista, eletricista, soldador, encanador e outras categorias dos setores
industrial e de serviços em que se exija escolaridade de 2° grau, completo ou
incompleto;

b) carpinteiro, armador, pedreiro, serraiheiro e outras categorias da
indUstria da construçäo civil em que se exija escolaridade de 2° grau,
completo ou incompleto;

Ill - R$500,00 (quinhentos reals), para as seguintes categorias de mestre-
de-obras, arquivista técnico, cortador, promotor de vendas, secretéria,
Impressor de "off-set", topografo e outras categorias profissionais que exijam
conhecimento técnico especializado em nivel de 2° grau;

IV - R$600,00 (seiscentos reals) para as demais categorias profissionais
que exijam escolaridade de nivel superior e que não tenham piso salarial

—



ci

LI

1036fixado em Jei federal.
§ lO - Aplica-se o disposto no inciso II para as categorias de telefonista e

digitador, para a jornada de trabalho de seis horas diárias e para a categoria
profissional de carteiro.

§ 2° - A reduçao da jornada de trabalho, por lei, o acordo coletivo de
trabaiho ou a decisão judicial transitada em julgado implicam a reduçao
proporcional dos valores de piso salarial definidos neste artigo

Art. 30 - A categoria profissional de carteiro tern como piso salarial,
admissional, R$350,00 (trezentos e cinqUenta reais), elevando-se apOs o
periodo de experiencia, para R$400,00 (quatrocentos reais), para jornada
semanal de quarenta e quatro horas.

Art. 4 0 - 0 piso salarial para a categoria de empregados domésticos e de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), independentemente da jornada detrabalho.

Parãgrafo Onico - Consideram-se incluldos na categoria de que trata este
artigo caseiros, vigias, motoristas e demais prestadores de serviços em
residencias familiares, em atividades sern fins lucrativos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data dé sua publicacao.
Art. 50 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de novembro de 2000.
Márcio Kangussu
Justificaçao: 0 art. 7°, V, da Constituicao Federal, prevé a possibilidade de

fixação de pisos salariais proporcionais a extensão e a complexidade da
jornada de trabalho. Tendo em vista o disposto nesse artigo e obedecendo ao
que diz o parágrafo Unico do art. 22 da Lei Maior, a União, por meio da Lei
Complementar n° 103, de 14/7/2000, autorizou Os Estados a legislar sobre amatéra.

A iniciativa no processo legislativo segue os preceitos do art. 66 da Carta
mineira. Neste ponto, deixamos de acompanhar o que preceitua o art. 10 daLei Complementar n o 103/2000, por entendermos que norma federal não tern
a devida competencia para alterar o disposto na Constituiçao Estadual acerca
da iniciativa para a proposicao de leis.

A fixaçao de niveis de renda compativeis corn o atendimento das
necessidades minimas de sobrevivencia de grande parte da populaçao é urn
dever social que não pode ser abandonado por nenhum dos setores do
Estado. Assim,-a matéria que ora apresentamos reveste-se de relevante
cunho social e deve ser atentamente examinada nesta Casa Legislativa.
Contamos, portanto, corn o apoio dos ilustres Deputados aprovaçao deste
projetO de Iei.

- Publicado, val o projeto as Comissoes de Justiça, do Trabalho e de
FiscalizacaoFirjance,ra para pàrecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
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do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.298/2000

Declara de utilidade pUblica o Centro de Assistência Social e Educacional
João Matias de Oliveira e Celia - CEJOC, corn sede no MunicIpio de Santana
do Paraiso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1° - Fica declarado de utilidade pOblica a Centro de Assistência Social e

Educacional João Matias de Oliveira e Celia, corn sede no Municipio de
Santana do Paralso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das ReuniOes, 23 de novembro de 2000.
Paulo Pettersen
Justificaçao: 0 Centro de Assisténcia Social e Educacional João Matias de

Oliveira e Celia é uma entidade sem fins lucrativos, de acao comunitária,
assistencial e esportiva. Tern por finalidade dar assisténcia as criancas e
adolescentes carentes, em situacão de risco, desenvolvendo trabalhos
sociais bãsicos de educaçao, saOde, recreacão, esporte, cultura, lazer,
profissionalizaçao e outros.

Corn o titulo de utilidade pUblica estadual, a entidade espera fazer parceria
com ôrgãos estaduais visando a melhoria do atendimento prestado a
comunidade de Santana do Paraiso. Além disso, ela preenche os requisitos
legais para ser declarada de utilidade publica, razão pela qual solicito aos
meus nobres pares a aprovação do presente projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.299/2000
DispOe sobre a programa de incentivo fiscal as empresas que mantiverem

ou aumentarem o quadro de empregados no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar 0 programa de incentivos

fiscais, concedendo descontos na tributacäo da aliquota do Imposto sobre
Operaçoes Relativas a Circulação de Mercadorias, Prestaçao de Serviços de
Transportes Interestadual e lntermunicipal e de Comunicacao - ICMS -
empresas mineiras que mantiverem Cu aumentarem o quadro de
em p re g ad Os.

Paragrafo Unico - Para obtençao do desconto a que se refere o "caput" do
art. 1°, as empresas deverão adequar sua movimentação de empregados ao
que se preve nos Anexos I e II desta lei.

Art. 2° -,A normatização desta lei fica a cargo da Secretaria de Estado da
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azenda, estando ela autorizada a firmar COnVéfliOS corn OUtros Orgãospara cruzarem informacoes
Art. 3° - A movi

rnentacao de empregados exigida nesta lei para obtençaodo d
esconto deverá constar na Relacao AnuaIde lnformacoes Socjajs - RAIS- ou mesmo nas informacoes mensais que as 

empresas prestarn ao TribunajRegional do Trabajho - TRTCAGED
Art. 40 - Q i nterstjcjo para a concessão dos beneficjos desta Jei será de 12meses
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaçaoArt. 6° - Revogarn 	 as disposicoes em contrário
* - 0 quadro referenteaos Anexos foram 

publicados na edicao dodo Leg:slativo" de 30/11/2000
Sala das Reun joes, 22 de novembro de 2000.Luiz Meriezes
Justificacao- 0 projeto de lei ora apresentado visa incentivar as empresasrninejras a au

mentar ou manter o nIvel de emprego no Estado Essa iniciativap
ossibilita uma reduçao na carga tributária das empresas 

economiza aoscofres pUbljcos despesas sociais decorrentes dos desempregados e busca o
equilibrja para a manutençao do emprego, sem prejudicar o nhvel dearrecadaçao do ICMS no Estado

E importante sal ientar que a aplicacao desta Iei beneficiarã o consumidorfinal, incentivará a manutençao e o au mento do nhvel de emprego semcomprometer o volume da arrecadacao
Conto corn o apojo dos nobres pares a aprovacao deste projeto de lei.- P

ubljcado vaj o projeto as Cornjssôes de Justica de Trabalho e deFiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,do Regiment0 Interno.
PROJETO IDE LEI N° 1 .300/2000Autoriza reversão do imOvel que menciona ao 

Municlpio de Ibirité.A Assembléja Legistat,v do Estado de Minas GeraJsdec,-eta.Art. 1° - Fica autorizada a reversão do imOvel descrjto no § 1° ao Municipjo
de Ibirité

§ 1° - 0 imOvel aludjdo no 'caput" deste artigo e formado por urna area de23.86463rn2 (vinte e trés mu oitocentos e sessenta e quatro vIrgula sessentae trés metros quadrados) Situada ia Fazenda ds Palmeiras, 
junto ao BairroDuval de Barros, détro dos se

guintes limites e confrontacoes: comeca noponto A, junto a Avenida Marechal Hermes , deste ao ponto B, corn rumo de7802912"SWe disténcia de ll,801m deste ao pontoE corn rumo de82°53'09" NE e distãr j ia de 48,75rn deste ao ponto G, corn rumo de530l 540"NW .e distãncja de l 5O,40rn dete ao pontoH corn rumo de2603 54"Nw e disténcia de 94,241m • deste ao ponto'K, corn rumo de

039
57°20'41"SE e distãncia de 54,646m; deste- ao ponto L, confrontando
corn a Av. Marechal Hermes, corn rumo de 9°48'46"SW e distãncia de
70,528m; deste ao ponto A, corn rumo de 47°4848" SE e distãncia de
246,366m, onde teve inicio esta descrição.

§ 2° - A transcrição respectiva do imôvel descrito no § 1° é a do R-3, da
matrIcula 2.225 do livro 2 do Serviço Registral de lmôveis de Ibirité, e foi
havido pelo Estado de Minas Gerais, 01 doação, em 28 de dezembro de
1992, tendo coma doador o MunicIpio de Ibirité, corn a finalidade de
construção do Centro Integrado de Apoio ao Menino de Rua.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se disposicöes em contrário.
Sala das Reuniôes, 27 de novembro de 2000.
Dinis Pinheiro
Justificacão: A administração pUblica que engloba União, Estados e

municipios, tern por finalidade o bern comum. Assim, é correto dizer que é
una quanta a finalidade.

Os bens que integram a patrimônio dos entes federativos submetem-se ao
principio de uso do povo. Não ha possibilidade de a adrninistracão deter urn
bern ocioso, ou seja, todos os bens devem estar postos a disposicão do
povo.

Nesse sentido e que o Municipio de Ibirité doou ao Estado de Minas
Gerais, em 28/12/92, o imOvel mencionado no projeto, para que fosse
edificado o Centro Integrado de Apoio ao Menino de Rua. Tal obra, ate a
presente data, não foi feita, estando o imôvel ocioso.

Desta feita, a municIpio solicita a reversão do imôvel, ou seja,
dele a seu patrimOnio, para nele edificar unidade escolar.

Os principios que norteiam a administracão pUblica, elencados
da Constituição Federal, tern aplicacão neste projeto, para cuja
solicito o aooio dos nobres pares.
- -- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento
Interno.

REQ U E RIME NTOS
N° 1.762/2000, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Adrninistracão pedido de informaçöes sobre a
razão de funcionérios aposentados e idosos estarem sendo obrigados a se
recadastrar somente nas cidades regionais administrativas. (- A Mesa da
Assembléla.)

N° 1.763/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulacOes corn a Parôquia São José, por ocasião de
seu centenãrio.

o retorno

no art. 37
aprovação
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N° 1.764/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Solicitando seja

formulado voto de congratulaçoes corn os Freis Altair Anacleto Lorenzetti e
Salésio Lourenço Hillefheim, por sua eleição, respectivamente, para a
Reitoria e a Vice-Reitoria da Universidade São Francisco, e corn os Srs.
Walter Alexandre, Paulo Roberto Benevelli Campos e André Vila Lobos,
respectivarnente, responsável pelo NUcleo de Prática JurIdica, Coordenador
Juridico e Diretor do Centro de Ciências JurIdicas da mesma instituiçao. (-
Distribuidos a Comissão de Educacao.)

N° 1.765/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulaçoes corn a empresa San-Marino pelo seu
cinqUentenãrio. (- A Comissäo de Turismo.)

N° 1.766/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulaçoes corn o "Jornal da Cidade" pela
comemoração de seus 41 anos.

N° 1.767/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulacOes corn 0 jornal "Nossa Familia", da Paroquia
São José, pelo lançamento de sua ia ediçao. (- Distribuidos a Comissão de
Transporte.)

N° 1.768/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja
formulada moção de aplauso a Associação Médica de Minas Gerais e a
Fundação Arapiara para 0 Progresso da Reabilitaçao pela realização da I
Quinzena de Reabilitação. (- A Comissão de SaUde.)

N° 1.769/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja formulada
mocäo de repUdio aos atos praticados pelo Gen. Alberto Mendes Cardoso,
Diretor-Geral da Agenda Brasileira de Inteligencia, contrãrios aos direitos e
garantias individuals dos cidadãos. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Da Cornissão Especial das Taxas, solicitando a prorrogação, por 30 dias,
de seu prazo de funcionamento.

Do Deputado Antonio Andrade, solicitando seja atribuido regime de
urgencia a tramitação do Projeto de Resoluçao n o 73/99.

Da Deputada Elaine Matozinhos e outros, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado para que encarninhe corn urgencia a esta Casa
projeto de Iei cornplementar contendo a Lel Orgânica da Defensoria PUblica e
seja o Projeto de Lei n° 1.266/2000 apreciado apenas apôs tal rernessa. (- A
Mesa da Assembléla.)

- São tarnbém encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, José Henrique, Jorge Eduardo de Oliveira, Elbe Brandão, Maria
José Haueisen e Irani Barbosa (2).

Cornunicacoes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçoes das ComissOes de

Administracão PUblica, de Transporte e de Educação e do Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva. 	 -

Oradores I nscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Wanderley Avila.
o Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, dernais rnernbros da Mesa,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, rnuitos são os assuntos que gostariamos
de, em rápidas pinceladas, trazer a discussão nesta Casa, na tarde de hoje.
Colocariamos, em primeiro lugar - o que foi motivo de discussão quando da
reunião do PPS, pela rnanhã, em nosso gabinete -, a rnaneira corno chegou
para nOs, do Node de Minas e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, a noticia
do término da distribuição de cestas bãsicas para as farnilias carentes.

E triste saberrnos que aquele povo simples humilha-se, submetendo-se a
critérios de selecão, para receber a cesta bãsica. Mas disso necessitam
devido a falta de empregos e de frentes de trabaiho. A Unica certeza de que
dispunham para sua alimentação era a entrega da cesta basica, que não
mais sera distribuida, apesar de seus ingredientes virem dirninuindo cada vez
mais. Da Ultirna vez, a cesta constava de alguns poucos quilos de feijão e
uma rnixaria de fubá. Nós, da bancada do Node de Minas, do Jequitinhonha
e do vale do Mucuri, aqui estaremos atentos quando da presenca da
Secretâria.

o segundo assunto que nos traz a tribuna e o estado precário das estradas
que percorremos todo fim de sernana, quando varnos a nossa região,
principalmente na parte que liga o conhecido trevão a cidade de Corinto. São
mais de 4 mil carretas de Uberlãndia e Montes Claros que, em virtude dos
buracos no asfalto daquela BR, deslocaram seu trajeto, que passou a ser
feito de Montes Claros ate o trevão. Para fugir da Poltcia Rodoviária e dos
buracos, tornaram intransitãvel o trecho do trevão ate Corinto, corn
verdadeiras crateras.

Como terceiro tópico a ser abordado, trazernos a intransigência, o abuso do
poder e da força, 0 despreparo de certos policiais para vestir a farda da
gloriosa Policia Militar mineira. Hoje é dificil conversar corn urn Comandante
para relatar a falha de urn policial, e, para tanto, é necessaria urna
sindicância. Quando urn policial militar manifesta seu desejo de se transferir
para outra cidade ou ser recoihido a sede do batalhão a que pertence, sua
voz não encontra ressonância, e o rnelhor carninho que se he apresenta é 0
de cometer arbitrariedades. Ontern, quando estivernos em Pirapora, fornos
procurados pela populacão, que acusa a policial Marizete Araüjo de Souza,
que, não tendo deferido seu pedido de ser recoihida ao batalhäo de Montes
Claros, trilhou o caminho rnais fãcil, ou seja, o de corneter arbitrariedades,
espancando pessoas, desacatando autoridades, aguardando que, assirn
procedendo, fosse castigada corn o almejado recolhimento ao batalhão.

0 quarto assunto que nos traz a esta tribuna e o desejo de rnanifestar
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nosso agradecimento, o agradecimento da populaçao piraporense.
Tivemos a felicidade de receber alguns Deputados na Cãmara Municipal,
onde, em companhia de nosso estimado Presidente, Deputado Anderson
Adauto, aconteceu a inauguração do Canal 57, da TV Assembléia, tornando-
se Pirapora a 30a cidade a receber os sinais. DiscutIamos o assunto corn Os
Deputados José Henrique e Alvaro Antonio e conclulmos que, em urn futuro
prOxirno, todas as cidades de Minas passarao a ter o mesmo privilegio de
Pirapora.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Quero parabeniza-lo por seu
pronunciamento e reforçar, entre as vários itens citados, a situação da nossa
BR-135. Mais uma vez, reclamamos das autoridades, porque a condiçao não
e precária, mas criminosa. Estamos vendo ocorrer urn maior nUmero de
acidentes nessa estrada, principalmente no trecho de Curvelo a Corinto.
Sendo assim, parabenizo-o por mais esse reforço e solicito providéncias dos
Orgaos afins, pois isso e da competéncia do Governo, ja que os tributos a ele
são pagos. A estrada não estã delegada a nenhuma empresa privada que
cobre pedagio para sua manutençao, e, assim, os impostos e taxas são
pagos ao Governo, responsável pelos acidentes e par suas vitimas. Jã
falamos sabre o assunto na semana passada, saiu uma nota no "Diãrio da
Tarde", na ültima terça-feira, e, mesmo assirn, os buracos continuarn.

Parabenizo, também, Pirapora e V. Exa., pois, graças a seu requerimento,
a TV Assembléia leva suas imagens a populaçao amiga de Pirapora. Muito
obrigado.

o Deputado Wanderley Avila - Antes de conceder o aparte ao Deputado
Durval Angelo, quero apenas completar as informaçoes do Deputado Doutor
Viana. Ontem, contamos 106 automOveis parados ao longo do trecho do
trevão a Corinto, corn suspensao quebrada ou pneus furados, em
decorréncia dos buracos.

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Wanderley Avila,
registro que as preocupaçoes que V. Exa. traz não são apenas de sua região,
mas de todo a Estado.

SaUdo-o também pela inauguraçao da retransmissão da TV Assembléia em
Pirapora, que foi proporcianada por indicaçao de V. Exa., que lutou, nestes
Ultimos dois anos, para que a população dessa cidade pudesse acompanhar
os trabaihos da Assembléja.

Ha 15 dias, estive em Andradas, pois, ha dois meses, essa cidade, que fica
no extrerro Sul do Estado, está recebendo a retransmissão da TV Assmbléia.
Essa cidade é administrada por urn grande campanheiro, a Sr. Vilco Veronez.
A Iigação rnaior que essa cidade tern corn a noticiário e corn as informaçoes
sobre Minas Gerais é pela TV Assembléia. Parabéns, pois isso é fruto do seu
trabalho na Assembléia Legislativa.
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O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Wanderley Avila,

faço coro corn os Deputados que me antecederam. Parabéns por seu
trabalbo. Os quatro assuntos que abordou neste Penário são de extrema
relevãncia e são frutos de sua dedicacão. Receba, de toda a Bancada do
PMDB nesta Casa, as nossas felicitaçOes. Temos a certeza de que V. Exa.
contribui muita corn este parlamento. Trago a meu abraço e a abraco de urn
grande amigo seu, a ex-jogador e companheiro Dirran.

O Deputado Alvaro AntOnio (em aparte)* - Ouvi atentamente a
pronunciamento de V. Exa. Traz-nos muitas preacupaçOes Os mais de
5.000km de rodovias federais que eram delegadas a Minas Gerais. Devido a
esse desentendirnenta entre a Governo de Minas e a Governo Federal, as
consequências estão corneçando a ser sentidas. A época das chuvas está se
aproximando. Cada vez mais, nossas estradas provacarão mais acidentes e

-mais modes. Nôs, Deputados, temas a obrigaçãa de fazer urn mutirãa para
cobrarmas as responsabilidades do Governo Federal, jã que retirou a
delegacão do Estado de Minas Gerais. Temas de cobrar uma açãa mais
rapida e mais objetiva corn relaçaa as nossas estradas.

Cumprirnenta V. Exa., que já foi Prefeito daquela cidade. Tivemos a
oportunidade de trabaihar juntas quanda fui Secretãria dos Transportes.
Fizemos urn estudo profunda cam relação ao rio São Francisco. Pirapora é
uma das grandes cidades do Estado que foram incorporadas as que
receberam a sinai da TV Assembléia. Sem dUvida alguma, par trás disso, ha
o esforço, a trabaiho e a dedicação de V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Wanderley Avila - Agradeca aos Deputadas que me
aparteararn. Cam toda a certeza, dais dos quatra temas que abordei
preocupam a todos que tém assento nesta Casa. 0 nasso Lider do PPS,
Deputada Marcia Kangussu, abardará a tema que trata do encerramento da
distribuição das cestas bãsicas. Muita obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada antonio Carlos Andrada.
O Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezadas calegas,

pessoas presentes nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, ocupo
esta tribuna motivado par uma fala do Deputado Durval Angelo, que, na
semana passada, baseada em urn documenta rernetido pela Conseiho
Estadual de Educação, fez algumas referências a urn discurso que eu havia
praferida neste Plenaria, criticanda a minha posicãa e fazendo ataques a uma
instituiçãa de Barbacena, de que ternas a hanra de participar. Trata-se de
urna instituiçãa universitaria, que mantém cerca de 30 cursos universitários
em Minas Gerais, prestando serviças aos jovens estudantes de nosso Estado
h mais de 30 anos.

Na minha fala, havia dito que, par duas razôes, a Conselha Estadual de
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Educaçao vive numa situaçao de ilegalidade. A lei delegada que
concede poderes ao Conseiho, a firn de que possa agir na area da educaçao
do Estado, no que concerne ao ensino superior, é muito vaga, dizendo
apenas que cabe ao Conseiho manifestar-se sobre a criação de cursos. No
entanto, não explicita Os limites dessa manifestaçao Vai se manifestarcomo? Quais São Os critérios utilizados? Ira se basear em quais princIpios7 A
lei não diz nada sobre isso. Cria-se, então, urn grande vazio 0 Conselho
Estadual de Educaçao vem agindo abusivarnente nesse vazio. Em vez de
baixar atos complernentares a fim de tirar dUvidas de procedimento, o
Conselho acha que esse vazio dá-Ihe competéncia para que legisle como se
fosse a Assemblela Legislativa, ou seja, fazendo leis e cometendo absurdos,
porque o Conselho não e urn Orgão juridico, mas urn ôrgão polItico. Muitas
vezes, no afã de resolver situacoes politicas, cornete absurdos juridicos,
criando urn quadro de instabilidade e de insegurança nas instituicoes
superiores do Estado de Minas Gerais, que não tern uma lel regulamentano
o ensino superior. Portanto, o Conselho não tern base para agir. Aquilo que,
hoje, considera certo, amanhã, os Conseiheiros voltam atrás e dizem que
estã errado. 0 Conselho cria faculdades, conforme o processo que recebe,
em trés ou quatro meses, corn certa rapidez. No entanto, existem processos
que, inexplicavelmente ficam là duranfe urn, dois, trés ou quatro anos. As
instituiçoes de Minas nao podem ficar a mercé da vontade dos Conselheiros
Isso e grave. Minas, Estado forte diante da Federacao brasileira, não pode ter
o seu processo educacional, no que diz respeito ao ensino superior,
envolvido nessa bagunça. Onde não existe ordem, onde nao existe el, onde
uns são preterjdos ern favor de outros, ao bel-prazer de alguns Conselheiros,
e bagunça. So não ha bagunça onde existe Iei, onde todos tern os mesmos
direitos. Mas no Conselho as coisas não funcionam assim. Vamos provar que
não funcionam. Esta Casa aprovou urn requerirnento de instalaçao de urna
comissão especial que fare urn estudo aprofundado sobre o funcionarnento
do Conselho.

Por outro lado, o Conseiho vive outra situação de ilegalidade gravissima,
porque existem Conselheiros que obedecerarn ao dispositivo da Constituiçao
mineira e foram submetjdos a sabatina nesta Casa, sendo aprovados pelo
Plenárjo tornandose Conselheiros legitirnarnente aprovados pela
Assembleja, obedecendo a norma constitucional No entanto, existe urn
grupo de Conselheiros biônicos, que, simplesmente estão no Conseiho por
ato exciusivo do Governador, que atropelou a Constituicao do Estado e o
Poder Legislativo. Esses Conselheiros não passararn pefo crivo da
Assernbléia. 0 Conselho vem corn a conversa fiada de que esses
Conselheiros forarn reconduzidos e que, na reconducao não e necessãrja a
aprovacao desta Casa.- Ora, nao existe a palavra reconducao na
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ConstituicãO, pois ela estabelece que todo Conseiheiro nomeado tern de
tel a aprovaçãO previa da Assembléia, para tomar posse. 0 Conselheiro tern
urn mandato. ApOs cumpri-lo, deixou de ser Conseiheiro, pois o maridato
acabou. 0 Governador pode nomeá-lo novamente. 0 novo ato de nomeação
exige nova aprovação da Assembléia. Conforme o trabaiho do Conseiheiro
no primeiro mandato, esta Casa pode e tern o direito, se o quiser, de não
aprovar a recondução desse Conselheiro.

E como a situacão do parlamentar. Mesrno que o Deputado tenha sido
reeleito, o seu mandato termina no ültimo dia daquele mandato. Tern de
tomar posse, de novo, para novo mandato. Não emenda urn mandato corn o
outro. Assim tarnbém é corn o GEE. Terminou o mandato, acabou. Se 0

Governador entender que o Gonselheiro e born e quiser reconduzi-lo, tern de
encaminhar novamente o nome a Assembléia, para que o aprove ou não. A
Constituição não contérn exceçOes. Se houve norneação, tern de passar pelo
crivo da Assembléia. 0 Gonselho não e Orgão juridico. Alt estão educadores,
não necessariarnente advogados, juristas. Mas ficarn buscando urn jeitinho
para tentar ajeitar a situação.

Não havia rnencionado na rninha fala anterior, corn relação aos
Gonselheiros, o name de ninguern. Disse que a rninha critica era corn relaçäo
a forma. E tentararn dizer que estava fazendo criticas aos Conseiheiros. As
pessoas, corno educadores, nao fiz critica, e rnantenho a rninha posicão de
não fazer criticas pessoals. Mas tenho de abrir urna exceção: tenho a certeza

-e a convicção absoluta de que os documentos encaminhados ao Deputado
Durval Angelo - que trouxe urn café requentado, pensando que era novidade
-, corn relacão a Universidade Presidente Antonio Garlos, corn certeza foram
encarninhados pelo Prof. Januzzi, que se auto-intitula ou se julga uma
especie de assessor juridico. Para mirn, està rnais para ràbula e futriqueiro do
que para assessor juridico. Falo isso corn certeza. Vou começar a dar Os

nornes. A rnedida que o Gonselho corneçar a agir corn retaliação, como tern
agido, you usar o rneu rnandato, as rninhas prerrogativas de Deputado, a
rninha irnunidade, para avançar contra o Conselho. Tenham a certeza de que
you.

Vou conceder o aparte depois da minha resposta a V. Exa. Ainda não
respondi. V. Exa. disse que ocupei a tribuna porque estava rnotivado por urn
inquerito administrativo que o Gonseiho Estadual de Educaçào fez, ern
relação a Universidade Presidente Antonio Carlos. V. Exa. mentiu. Ocupei a
tribuna no dia 26 de abril deste ano para fazer criticas ao Conselho Estadual
de Educação, naquilo que disse na semana passada. Meu discurso está
registrado. E no dia 24 de abril, na 131 Reunião. Antes disso, havia tambérn
falado na Cornissäo Especial, da qual fui relator, sobre os indicados do
Governador para a Gonseiho, e falei a mesrna coisa. Antes -disso. Mas aqui
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1046no Plenãrio fiz a crItica corn relaçao ao Decreto n o 35.503, que indicava
diversas pessoas para o Conselho. Fiz as criticas e ainda solicitei que a
Mesa da Assembléja tomasse providências para que a Casa nao fosse
desrespeitada e para que esses Conseiheiros se submetessern a sabatina
aqui. E a Mesa não tomou providéncia ou nao quis tomar. Não sei. Não you
entrar em detalhes. 0 fato e que a Mesa nao se manifestou. Diante disso e
que voltei ao Plenário para cobrar e agora sou o autor da iniciativa, uma vez
que a Mesa não quis assumir essa questao. Agora, não estou motivado pelo
inquerito administrativo nem pelo que quer que seja. Alias, o Ministério
POblico de Minas Gerais nurn docurnento da Promotoria de Justiça de
Defesa do Cidadão e Promotoria de Defesa do PatrimOnjo POblico, assinado
por quatro Promotores de Justiça - Srs. Rodrigo Cancado Anaya Rojas,
Rômujo de Carvalho Ferraz, Antonio Sergio Tonet e Rodrigo Albuquerque -,
datado de 17 de novembro Ultimo, faz uma análise e urna denCjncja
gravissima sobre a UEMG - vamos voltar a tribuna para tratar desse assunto
tambem -, faz uma referêncja ao Conseiho e mostra o absurdo das suas
decisOes. 0 Conselho aprovou a desvnculacao do "campus" de Varginha,
transformandoo em centro universitarjo. Fo: urn abuso, uma vergonha,
atropelou a Constituicao e a legislaçao educacionap do Estado. Tomou uma
decisão sem que haja lei que o autorize a fazer isso. Dissemos isso aqui.
Dissernos que aquilo é urn festival de ilegalidades.

Está o Ministério PUblico mineiro dando, aqui também, razão a nossa fala,
dizendo, nas suas conclusöes "que seja encaminhado ofIcio ao Conseiho
Estadual de Educaçao, na pessoa de seu Presidente, para que tome ciência
e receba como recomendacao, no sentido da inconstitucionapidade
Ilegalidade, de parecer favoráve p quanto aos pedidos das fundaçoes
educacionais, instituidas ou mantidas pelo Estado de Minas Gerais". E o
Ministerlo PUbilco que está dizendo isso, näo sou eu, Deputado. Por isso e
que disse que quando aquele assunto da Universidade de Barbacena saiu do
Conselijo e foi para o Ministérlo POblico dei graças a Deus. Ainda bern que
issdacbñteceu porque agora estã no fOrum de debate correto, porque são
pessoas que entendern de leis, não e aquela politicagem do Conseiho,
perseguindo uma instituiçao tradicional, que existe ha mais de 30 anos, sO
porqUe vim a tribuna criticar o CEE. E corn base em que o CEE vai abrir
inquérito para apurar alguma coisa? Esse Conseiho não tern poder para isso,
é un abuso, é Urna tentativa de inibir o parlamentar ou quem quer que
levante a voz ôontra o CEE. 0 Conselho que se prepare, nao you baixar
rninavdz Temos cohdiçoes de Putar, seja onde for, em que campo for e em
qüe situação for. Sombs representantes do povo e varnos levantar essa
quèstao, vamos abir a caixa-preta do Conseiho, nem que seja preciso
rëcorrer aô Plènãrio dèsta Casa para abrir uma CPI, corn poderes de
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inquerito. Varnos levantar, passo a passo, todas essas questOes
envolvendo o CEE.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Novamente V. Exa., Deputado
AntOnio Carlos Andrada, leva seus argumentos a se chocarem corn a
realidade. 0 pronunciamento de V. Exa. foi feito no dia 24/4/2000, e a
decisão do Conseiho, que envolvia a Fundação que possui membros de sua
famIlia em sua direção, e, se não me engano, V. Exa. e seu diretor...

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Meu pai teve a honra de ser o
criador dessa instituição. Não sou diretor, fui diretor.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - A decisão foi datada- de
30/3/2000. Então, reafirmo que a defesa e os argurnentos de V. Exa. foram
posteriores a decisão.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Manifestei-rne antes, corn relação ao
Conselho, quando da indicação de urna Conseiheira, nomeada pelo
Governador.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Trago uma outra questão, sobre 0
patrimOnio analitico da Faculdade do Vale do Aco, onde consta a questão da
venda de cursos de Direito e de Med icina.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Esse assunto está entregue ao
Ministério PUblico.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Ha uma carta do Pe. Lázaro de
Assis Pinto, encaminhada ao Presidente desta Casa, em 14/11/2000, em que
responde aos argumentos de V. Exa. Essa é uma manifestacão do
Presidente do Conselho, e não do Prof. José Januzzi dos Reis, que V. Exa.
não precisaria novamente atingir. E o prOprio Presidente que fala:
"Reconduçäo, do verbo reconduzir, na acepção corrente registrada pelos
dicionaristas, é definida corno "conduzir novamente; remeter para o lugar
donde veio". E, mais abaixo, diz: "Recondução na linguagem do Direito
Adrninistrativo é entendida, principalmente, como renovacão da investidura,
em virtude da qual o servidor, esgotado o prazo originario para o exercicio de
uma funcâo, é mantido na mesma por urn prazo igual ao primitivo".

V. Exa. està usando, na argurnentacãO, o conceito de renomeacão. Acho
que é born que haja uma CPI do Conseiho. Todos os documentos que recebi
do CEE, par parte do seu Presidente, Pe. Lazaro, poderão ser levados a CPI,
para que as denUncias de V. Exa. possarn ser apuradas, rnas denOnciaS
existem sobre a venda de cursos superiores, a que e uma imoralidade.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Essa questão de recoriducão é
baboseira, porque não e de Direito Administrativo. E Direito Constitucional.

- Essa matéria está na Constituicão do Estado. Esse Conselho não entende de
lei. Deputado, estão orientando mal a senhor.

Corn relaçao as nossas instituiçOes, que existem ha mais de 30 anos, a

I
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Deputado precisa conhecer, para tomar aula de como se presta urn born
serviço aos jovens mineiros. Pode abrir e investigar a que quiser. Não estou
preocupado corn isso. Agora, nao venham desviar a assunto. Vamos
investigar o CEE. Esse e püblico, mantido corn dinheiro pUblico, nomeado e
aprovado pela Assembléia Legislativa, para defender o pUblico, e não o
privado.

Vamos Ia discutir essa matéria. Não vamos embrulhar as coisas. Näo you
arredar pe desta questäo. A questào da Universidade está entregue ao
Ministérto Püblico.

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - A sociedade não precisa de uma
resposta? V. Exa. tribuna para falar publicamente.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Essa questaa estã encaminhada ao
Ministério PUblico. E ele e pUblico, coma o prOprio norne ja diz. A soluçao e
pUblica, mas por quem entende de lei e não por quem entende de pohticagem
no Conselho.

Outra questãa: essa matéria de reconduzir e baboseira. 0 mandato
acabou. Acabou o mandato, não e mais Conselheiro; tem que ser norneado
novamente. Que o Deputado fique ciente: não vamos arredar pe, as ameaças
do Conselho não nas assustam, estamos determinados e vamos, a partir de
agora, dar nomes aos bois. Obrigada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dirnas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estivemos ontem na cidade de Pirapora para inaugurarmos a instalaçao do
canal de retransmissãa da TV Assemble a.

Já são mais de 30 cidades mineiras corn o sinai da TV Assembléia,
resultado do esforço desta Casa, muito bern representada pelo nosso
Presidente, Deputado Anderson Adauto. Possibilitar ao pova mineiro a
acampanhamento de todos os trabaihos desta Casa e uma atitude de
respeito ao povo mineiro e urn avanço no processo de consolidaçao da
democracia.

o pavo de Pirapora, a partir da inauguraçao da TV Assembiéia, pode nos
receber em suas casas diariamente, e participar corn facilidade do processo
de elaboraçao das nossas leis, dando opiniOes, apresentando suas criticas,
promovendo a interação entre a Poder Legislativo e a sociedade.

Aproveito a oportunidade para falar mais uma vez, desta tribuna, sobre o
Municipio de Pirapora.- Além de apreciada por turistas, pois a cidade tern
grande patencial turistico, Pirapora possui urn maderno -projeto de irrigação.
Tivemos a oportunidade, como Presidente da Comissao- de Politica
Agrapecuaria desta Casa, de visitar o Projeto Pirapora, urn projeto arrojado
que gera mais de 2000 empregos diretos, produzindo frutas para o mercado
interno e também 	 ra a externo, inclusive exportando para as paises do
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MERCOSUL.

Mas a projeto não está funcionando corn toda a sua capacidade, pois
somente em parte foi implantado.

Quero, portanto, deixar registrado a meu apelo a CODEVASF, ao Governo
Federal, para que esforcos sejam feitos corn vistas a conclusão do Prajeto
Pirapora.

Posso testemunhar a ernpenho daquele povo, que muito tern lutado para
abrir a mercado, para buscar incentivos, e e urn povo que trabalha do nascer
ao por-do-sol.

Estã de parabéns e vamos continuar trabaihando para que não so Pirapara
pbssa avançar nos seus projetos, mas toda a regiaa Norte de Minas.

Diversas vezes tenho ocupado esta tribuna para enfatizar que a Gaverno
gasta 20 vezes mais para gerar urn emprego na indüstria quando, corn as
mesmos recursos, poderia resolver a problema do desemprego, investindo na
agricuitura. A soluçãa para a maioria dos problemas esté no campo.

Podemos evitar a concentração urbana, podemas evitar a fame e a miséria
se investirmas no homern do campo, se investirrnas em tecnalogia, em
incentivas financeiros, cam financiamentos para custeia, corn a melharia da
infra-estrutu ía dos centras produtivos.

Não basta a criacão de leis para punir infratares. Se investirmas na
jormaçäa dos nassas javens, na preparacãa dos nassas futuros pequenas
produtares da area rural, teremas mais alirnentos, menos fame, mais
empregos e rnelhor qualidade de vida.

Muito abrigada, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Miguel Martini.
0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

ocupanda a tribuna, haje, para tratar de algumas questOes. A prirneira delas é
que vemos canfirmar-se aquila que estávamos aqui denuncianda, quanda a
Gavernador Itamar Franca, durante a greve dos eietricitárias, fez urn pedida

,de privatizacãa da CEMIG. Dissemas que, possivelmente, não seria sO uma
arneaça, mas que se tratava realmente de uma intenção do Governador de
fazer isso. Pudemos entender que foi uma estratégia. Fol urn balão de
ensaio. Vocé pramete a inferno, dá a purgatOria, e a pova pensa que é a céu.
Essa foi a estratégia usada pelo Governador, que disse que ia privatizar tuda.
Num segundo momenta, disse que ia dividi-la em trés, e nurn terceira
momenta, a Lider do Governo entra corn uma ernenda a Canstituição,

.dizenda que pode vender a distribuicãa. Prometeu a inferno, a pavo achau
que era a purgatOria.

0 que estamas vendo, nessa questão da privatizacäa, esté absolutarnente
dentro da linha ideologica do Governadar, Vice-Presidente de Collar de Melo,
que era da direita retrOgrada do Pals. Nãa podemas nos esquecer de que ele
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era Vice-Presjdente de Collor de Melo. Do contrário, nao vamosfazer
uma boa análise da posição ideologica e polltica do Governador.

E claro que esta Casa vai negar. Jã estou sabendo que alguns Deputados
vão apresentar emendas. Estã aqui a mascara caindo. De fato, nao fol
apenas ameaça. 0 Governador Itamar Franco quer privatizar a CEMIG. Está
aqul a emenda a Constituiçao apresentada pelo LIder do Governo. Ela deixa
isso muito claro. E a coisa estã sendo feita de maneira muito matreira. Quern
lé isso nao entende o que vai acontecer, mas nOs jã aprendemos a ler as
emendas. E como Se a coisa fosse passar batido, mas a Oposiçao estã bern
atenta. Outros Deputados que não da Oposiçao também estão muito atentos.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre Deputado Miguel Martini,
gostaria de parabenizá-lo e lamentar profundamente a fato de que nos, que
estamos aqui pela primeira vez, tenhamos aprendido a confiar em todos. Mas
alguns, corn o tempo, vao nos mostrando que nao merecem essa confiança,
como e o caso do LIder do Governo, Deputado Sávio Souza Cruz, o qual me
pediu que assinasse urn docurnento em que a Governador dizia que não
mais iria privatizar a CEMIG. E eu, acreditando na carinha de santo do
Deputado, assinei. Hoje estou vendo que ele abusou da confiança de alguem
que acreditava nele. Gostaria que S. Exa. estivesse aqui no Plenário, mas
não o estou vendo. Alias, nem sei se ainda é Lider. Fica aqui a minha
pasição, de lembrar que a Deputado, alérn de ter que ser urn homem de
palavra, tern de ser amigo e falar a verdade. Falar coisas não verdadeiras
traz para nos uma desconfiança de não assinar mais nada para ele.

Fica o meu registro. Retiro a minha assinatura, em Plenário, por ter-me
sentido enganado por alguem em quem acreditava. Muito obrigado.

o Deputado Miguel Martini - Seria uma boa idéia sugerir para Os
Deputados que retirassem suas assinaturas, assim a emenda näo paderã
nem tramitar. Mas, de qualquer maneira, esta Casa já esta por demais
advertida e nao vai dar essa autorizaçao.

Quanto a reforma administrativa, não you me aprofundar nessa questao,
porque não podemos chamar aquilo de reforma administrativa. Quando
escutamos que alguem vai reformar alguma coisa, é porque vai melhorá-la.
Se urn sofa fica veiho, vacé a refarma para melhorá-lo. E reforma
administrativa implica melhoria da máquina administrativa. Na verdade, a que
ela está fazendo é destrUindo as coisas boas que ainda existem nessa
maquina adrninistrativa, como e a caso do DEOP, da Fundaçao João
Pinheiro, da Fundação Caio Martins, de todas essas fundaçoes que deram
certo. 0 Gavernador quer acabar com todas. Mas o que mais está me
incomodando e queaprovamos aqui requerimento para que a Presidente da
TV Minas fosse sabatinada nesta Casa para cumprir a preceito
áohstitujonal. ASra: Cristina Vilela Mendeà estã exercendo a presidéncia
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daquela Fundaçãa sem ter sido sabatinada. Então, ela está au
indevidamente. 0 Presidente da Loteria de Minas, Cel. Genedempsey
Bicaiho Cruz, também não passou por esta Casa. 0 Presidente da FUNED,
Tarcisia de Campos Ribeiro, também não fol sabatinado. E aihe que a
FUNED está sendo crivo da CPI da SaUde. E a Governador, como resposta a
aprovacäa do requerimento, diz a seguinte: "No momenta em que estudos
estão sendo realizados - e olhem que issa e grave, porque estäo tentanda
enganar esta Casa -, objetivando promover uma reforma administrativa no
Governa do Estado, temos designado alguns titulares para responder
interinamente pela direção de diversos orgãas, ate que se definam seus
destinas. Par essa razäo, deixamas de enviar a esta egrégia Assembléia
algiimas designacöes para efeito de sabatina, na forma prevista na
Constituiçãa do Estada, que faremos oportunarnente. Contamas cam a
.compreensãa".

Ora, a refarma administrativa não fala em nada da FUNED, näa fala em
nada da TV Minas, näo fala em nada da Lateria Mineira.

Quando se lé a documenta do Governadar, supöe-se que vai extinguir e
incorparar urn desses ôrgãos. No entanta, nãa está fazenda nada disso. 0
que S. Exa. esté querenda e designar sem a apravacãa da Casa, em
descumprimenta a urn preceita da Canstituicãa do Estado.

Par isso, Sr. Presidente, estarnas requerenda que esta Casa exija que a
Governador rerneta imediatarnente - e junta cam isso seja feito urn pedida par
intermédia da Procuradoria da Casa - a relaçãa das pessoas que estejam
respondenda par orgãas do Estada, para que todas as atas par eles
praticadas tornem-se sem efeito. 0 Pader Legislativa, a cada dia mais, tern
se tornado independente e eficiente e não pode se calar e aceitar essa
situação em que a Governador quer permanecer.

Fai urn avanço a fato de que todos as indicados fossem sabatinadas pela
Poder Legislativa. Parece que quase todos as pessoas indicadas pela
Governador Itamar Franca e aprovadas pela Casa sairam par corrupçãa au
par suspeita de carrupçäa, par irregularidades e desvias de recursas. Os
casos da ADEMG, da FUNED, da FHEMIG e tantas outras foram sérios. Ao
invés de a Governador escoiher rnelhor as seus auxiliares, prefere nãa
remeter as indicaçôes para a Assernbléia. 0 seu intuito é que a Assernbléia
não fiscalize, nao sabatine nem pergunte par que as names estãa sendo
indicados. Deve-se analisar a curricula e a vida pregressa do indicado.
Temos que ver se a indicada tern probidade, campeténcia, capacidade, etc.

Tenho a alegria de ter sido a autar dessa praposta de ernenda a
Canstituição, que foi urn avanço e tern sida copiada no Brasil inteiro. Nãa é
passive! que a Casa nãa exija que esse Gavernador cumpra a seu dever
constitucional. Lei não se discute, lei se cumpre. 0 Gavernador tern que
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar a

Deputado Miguel Martini porque, ao longo destes dois anos, estamos na
Casa como Deputado de primeiro mandato e temos observado que uma das
nossas grandes funçoes, enquanto parlarnento e Poder Legislativo, e
estarmos atentos a essas questoes. Urna das funçOes constitucionajs que
exercemos é a fiscalizaçao. 0 Poder Legislativo tern a dever de cobrar do
Governador do Estado a sabatina das pessoas que são indicadas para dirigir
Orgãos do Estado.

Mesmo na qualidade de Deputado da base do Governo, näo podemos abrir
mao dessa funçao do Poder Legislativo. A questão levantada 01 V. Exa. épertinente, porque Os Deputados da Casa não podern se calar diante dessa
situaçao. Exigimos que a Governo encaminhe a Casa Os names das pessoas
que ja ocuparam as cargos de direçao, para que a Presidente possa designar
comissão para fazer a avaliaçao do name a ser votado pelo Plenário. A
medida que abrirmos mao da nossa funçao de parlamentar, estaremos indo
contra a vontade daqueles que nas elegeram. Portanto, parabenizo V. Exa.
por ter levantado essa questão importante para a nasso parlamento. Muito
obrigado.

o Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Miguel Martini, gostaria
também de compartilhar a seu pensamento. Quero dizer que seria muito born
se aqui estivéssemos discutindo coisas pradutivas para a Estado, num
mutirão que envolvesse o Executivo, a Assembléja Legislativa e a sociedade,
porque Minas Gerais está precisando de mudar muita coisa, e não apenas
ficar na discussão de uma candidatura a Presidéncia da Repüblica. Isso é
muito pouca para a Estado de Minas Gerais. Gostaria de dizer que se
encontram na Casa as estudantes e servidores da UEMG e, da
UNIMONTES, aguardando a votação da Proposta de Emenda a Constituiçao
n o 24.

Peco aos estudantes que aqui estão, ate mesmo perdendo aulas, que
tenham paciéncia, pois esta Casa, no mais tardar amanhã, pela manhã,
votaráessa proposta de emenda a Constituiçao. Obrigado.

o Deputado Miguel Martini - Já convocamos, aqui, a Sr. Henrique
Hargreaves, para prestar informaçaes a respeito de convênios da COMIG.
Nunca vi a COMIG construir tantos aeropartos e fazer tantas pontes, coma no
Governó atual. Talvez seja por isso que queiram acabar corn a DEOP, ja que
a Secretaria da Segurança faz as cadeias, a COMIC as aeraportos, pontes e
viadutos. Esté descaracterizado realmente, a DEOP. Pedimos infarmaçoes a
esse respeito, e nãa nas chegaram. Pedimos ao Secretário de Estado da
Fazenda que v:esse prestar contas do primeiro quadrimestre Não
compareceu. Convacamos a Secretário da Administraçao para falar sabre a
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aumento do funcionalismo, não compareceu. Solicitarnos ao Flávio
Menicucci prestar informaçães a respeito das placas as margens da estrada.
Não compareceu. Pedirnos a presenca do Secretário da Casa Civil para
prestar contas da Loteria Mineira. Não compareceu. Também a responsavel
pela TV Minas, ao ser chamado para falar sabre a existência de
irregularidades aqui nãa velo. Que esta Casa cumpra corn a seu dever,
exigindo das autoridades pUblicas, que tern a dever de prestar serviça ao
pova, que aqui venham prestar as necessãrias esclarecimentos, prestar
caritas aos representantes do povo. Ternos a certeza de que esta Casa
tomaré essas medidas, exigindo que a poder pUblico, principalmente a
Executivo, aqul venha prestar informaçães, porque, do contrária, nôs, do
Pader Legislativo, estaremos abrindo mao da prerrogativa de fiscalizar a
.Poder Executivo.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado amilcar Martins.
O Deputada Arnilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma

vez venho tratar de vários assuntos, desde que este pesadelo chamado
Governo Itamar Franca se abateu sabre a saciedade mineira.

Qual a real intenção do atual Governador em relação a CEMIG?
Indevidamente, ameaçou as funcianãrios dessa empresa, o que é urn
absurdo, em se falando de sua imparténcia para a Estado, naa podenda seus
funcionãrias se submeter ao born-humor ou ao mau-humar do Governador. A
empresa nãa Ihe pertence, pois e, apenas no momenta, Governador de
Minas. 0 que vimos foi uma cortina de fumaca, pals a real intençãa do
Governador é a de vender a parte mais lucrativa da CEMIG, porque precisa
fazer caixa para a Estada, necessita de dinheira, pois, em menos de dais
anos, quebrou as cofres estaduals, apesar de tel recebido uma ajuda mensal
de R$120.000.000,00, devido ao aumenta da tarifa da energia elétrica, dos
combustIveis e de ICMS. Esse montante representa R$1.500.000.000,00 par
ano, no entanta, anuncia para este ano urn deficit de R$1.500.000,00.
Precisa vender a CEMIG para sobreviver ate a entrega do Governo, quando
será candidato a Presidéncia da RepUblica. Essa e a sua verdadeira
intenção.

A contribuição que passa dar no momenta é a emenda que apresento a
proposta de emenda a Constituição do Deputado Sávio Souza Cruz, a qual
propôe efetivamente que não se possa vender a controle acionãrio das
empresas criadas a partir do desdobramento da CEMIG, ou seja, da empresa
de geracäo e de transmissão. Contribuo, acrescentando - para a interesse da
CEMIG e do povo de Minas Gerais e, também, para assegurar ao
Governador Itamar Franca a coerência corn seus comprarnissOs de
campanha - a impedimenta de vender a empresa de distribuição ao vender
as empresas de geracão e transmissão.
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1054o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Gostaria apenas de informarq
ueassjnej a emenda de V. Exa., que COnsidero correta Mas, se haContradjcoes do Governador, ha tambem as de V. Exa, que, no GovernoEduardo Azeredo era favorãvej a venda. Aprovamos a emenda de V. Exapara garantir Os interesses de Minas, pois a CEMIG nao pode estar sujeita 

30Governante de piantão.
o Deputado Arnilcar Martins* - Agradeco a aparte do Deputado Durval

Angelo, que, entretanto estã equivocao Em nenhum momento manifestej
me a favor da venda e da privatizacao da CEMIG. 0 Governo passado não
privat,zou a CEMIG, que, hoje, e uma empresa p0bflca cujo 

controjeacionãrjo é do Estado.
Gostarja de explicar aos Deputados que estão me procurando , paraperguntarrne porque nao solicitei sua assinatura, que houve apenas urnaquestac de agilidade. Colhi o nOmero suficiente de assinaturas mas

agradeço as dezenas de Deputados que ja manifestaram seu apoio a minha
emenda a proposta de emenda a Constituicao do Deputado Sávio 

SouzaCruz. 	 - --

Trago outro assunto de enorme interesse para as mineiras. Tenho dito
desta tribuna, ao longo de dois anos, que o Governador ltamar Franco 

estádestruindo Os interesses de Minas e prejudicando nossa economia Faço
rapidmente a leitura de maérja publicada no Ultin-to nUmero da "Veja", do dia
29/11/2000: a coluna Radar, assinada pelo jornalista Lauro Jarcijm: 

"Itamardeixa a barco caner em Minas Gerais. Talvez por estar sempre tao 
obcecadopelo presidente Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franconão consiga darconta deseus afazeres como Gavernador Minas Gerajs acaba de perder urnfinanciamento de US$ 17000000000 do Banco Mundial, que senia usadopara a mödern jzacao administrativa do Estado. 0 dinheirojá estava aprovadohaviá tempos, desde o Governo anterior. Perdeu a emprestimo simplesmenteporque nao umpniu as prazos. De graça, aqui vai urn aviso a Itamar: existeoütro' empréstirno já apravado pelo Banco Mundial de US$ 16500000000que servinia-par a construcaa deéstradas Vai vencer em breve. Mas, se

correr corn a papelada ainda ha tempo. Apresse-se Gavernador" Essamateria chama aãtençao do brasileiro e do mineiro para a irresponsabilidade
de urn Governadorque nao tern compromisso corn seu pova e corn seu
rnandato-e qu& vive de fazet'p6lItjda obcèthdo pela idéia de vii a ser
Presidente da RepubJjca Eele quer fazer isso prejudlcando Minas Gerais
Perdemos US$l7000000000povadb. pelóBanco :MUfldjal e pelo
Governo anterior, pelo fato d& a Gdvernador naô cumprir as prazos. E
estamos perdendo mals urn ernprestirno de US$165 000 000 00 para a
construcao: de estradas no Estãdo.'E de uântas estradas o povo naoprecisal

A
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NOs, Deputadas, sabemos que, por todo o lado, ha essa dernanda

enarme pelas estradas de Minas. Corn essa preguica e corn essa falta de
vontade de governar, o Governador Itamar Franca está perdendo as
recursos, jé aprovados, do Banco Mundial. Governador, pare de fazer
politica. Hoje está no Rio de Janeiro, antem estava em outro lugar, porque
quer apenas fazer politica para se eleger Presidente da RepUblica.
Governadar Itarnar Franca, em name dos interesses de Minas, deixe de ser
preguicoso e comece a governar a nosso Estado.

Todos assistiram estupefatos a anOncios do Governa veiculados no horánia
mais caro da televisäa, ou seja, no intervalo do programa "Fantástico" e em
várias outras horários. Esses anüncios faziam propaganda das acoes do
Govêrno de Minas Gerais. 0 Governo naa tern dinheiro para pagar a 13°
salaria dos funcionárioS, mas a tern para pagan anUncios falsas e rnentirosOs,
veiculados no Brasil inteiro. Isso é gesto de candidato a Presidéncia. Disse
que ja fez urn investimento de R$12.000.000.000,00 e que jé criou 127
ernpnesas em Minas Gerais. 0 Governadar está mentinda sabre a seu
Governa, paganda a preco de ouro par essa propaganda, a fim de encobnir
sua incompetência e preguica. Apresentei urn nequenimenta a Mesa
solicitando ao Sr. Secretanlo da Casa Civil e de CarnunicacäO Social a preco
desses anOncios veiculadas, no dorninga, no horánio do "Fantastico" e,
ontem, em vários horanios, em rede nacional de televisâo, falanda rnentiras
sabre Minas Gerais. Quanta estão custanda essas rnentiras do Governador
ao pavo de Minas Gerais, ou seja, aos mineiras pobres do interior? Quanta
isso esté custanda aos cofres de Minas, ou seja, aos cofres que não tern
dinheiro para pagar a 13° salánio dos funcionanios pUblicos? 0 Governador
deve-nas essa resposta, panque tern de ter a hambnidade de responder ao
povo mineira quanta está paganda para mentir sabre a seu Governa. Esta
falando em R$12.000.000.000,00 investidos e ern 127 empresas cniadas.
Quando desfez aquela sua trapaihada corn relação a moratônia, no horãnio
nobre da televisão, pagando a preco de aura, foi a televisào pessoalmente
para falar mentiras. Esse e a preco que estamos pagando, além da vergonha
e da humilhacão par sermos mativo de chacota, para a Governador mentir
em rede nacional, fazendo propaganda coma candidato a Presidéncia da
RepUblica. Governadar Itamar Franca, tome juizo, pelo arnor de Deus. Ponha
a mao na consciência e respeite seu mandato, as votos que obteve, a povo
humilde e as funcionénioS pUblicos. V. Exa. disse que nãa tern dinheiro para
pagar o 13° salário, entäo, pare de pagar para falar mentira e pague as
funcionãrios püblicos. 	 .

0 Deputado Dinis Pinheira (em aparte)* - 0 Deputado Amilcar Martins é
sempre eloqUente na tnibuna. Pelo vista, exagerau na sua costumeira
linguagem. Qualquer Governador, ainda mais a de Minas Gèrais, merece urn
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tratamento sério e, no minimo, educado e respeitoso. Discordei de
diversas açOes do ex-Governador Eduardo Azeredo, mas não da sua pessoa.

Deputado Arnilcar Martins, pelo visto V. Exa. está corn uma bola de cristal,
querendo antecipar o que o Governador Itamar Franco fará corn referéncia a
CEMIG. Quero indagar do senhor, que tern atuação brilhante e impecávet
nesta Casa, corn que propriedade, corn que sentimento V. Exa., sendo urn
dos grandes colaboradores do ex-Governador, pode falar em décimo-terceiro,
pode querer priorizar o funcionalismo pUblico? Conhecemos perfeitamente as
dificuldades, Os problemas . financeiros enfrentados pelo Estado ha onga
data.

A respeito das empresas, V. Exa., sem nenhuma análise, sem nenhum
cuidado, pronuncia a palavra mentira, referindo-se ao nosso Governo. Corn a
ajuda do Secretário Paulino Cicero e por determinaçao do Governador, várias
indUstrias estão chegando aos Municipios de Ibirité e Sarzedo, fazendo
investimentos expressivos, gerando ernpregos e proporcionando grande
alegria aos moradores.

Finalmente, faço urn apelo ao Deputado-Amilcar Martins, a fim de que nos
ajude. Varnos nos solidarizar corn o Deputado Wanderley Avila, para que o
Governo Federal não cometa esse pecado corn as farnilias pobres, carentes,
deserdadas da sorte do Jequitinhonha e do Mucuri. Deputado Amilcar
Martins, V. Exa., que tern grande influência junto ao Presidente Fernando
Henrique, atenda ao nosso apelo, ajude Minas Gerais, ajude essas farnilias,
essas crianças, essas senhoras e senhores que tanto precisarn do seu apoio.
São diversas familias que não tern a cesta básica, näo tern arroz, feijão, não
tern o minirno de assistência por parte do Governo. No entanto, tenho a
certeza de que, corn o seu trabalho, corn a sua sabedoria, o Governo Federal
revogará essas medidas, atendendo esse povo tao carente. Muito obrigado.

0 Deputado Arnilcar Martins* - Agradeço o aparte de V. Exa. No entanto,
nao e preciso ter bola de cristal para saber as intençOes do Governador corn
relaão a CEMIG, porque o próprio Governador as revelou em entrevista
pUblia. No entanto, V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, talvez imbuido do
espiritO natalino, acredite em Papai Noel, acredite que o Governador ltamar
Franco troue investimentos de R$12.000.000.000,00 para o nosso Estado.
lnfeIizmente,não tenho tempo suficiente para contestar algumas afirmaçoes
dV.Exa.

Mas volta a dizer: é urn desrespeito a Minas. Gerais. Tenho urn imenso
respeitopelo Governaddr,desde que respeite a nosso-povo, a Assembléia
Legislativa, os Deputados e as pessoas que o elegeram. No entanto, quando
oGbvernador mostra a seu usual descasà, a sua desconsidéraçao, o seu
desapreço e desinteresse pelas coisas de Minas e meu dever para garantir
e asségurarô' coritraditOrio na 'demo 'cracia, 'vira esta tribuna e denunciar os
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absurdos que acontecem no Governo de Minas Gerais. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçães
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa 2 Parte da reunião, corn a 1a Ease da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da proxima reunião. 	 -

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos terrnos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexacão do Projeto de Lei n° 428/99, da Comissão Especial da
Seca no Node de Minas, ao Projeto de Lei n° i .268/2000, do Governador do
Estado, por guardarem semelhanca e por tratarem de matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado.

Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2000.
José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercicio da Presidência.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Henário das cornunicaçöeS

apresentadas nesta reunião pelas CornissOes de Educacão - aprovaçäo, na
49 Reunião Ordinária, do parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 282/99, do Deputado João Batista de
Oliveira; de Transporte - aprovação, na 8a Reunião Extraordinária, do Projeto
de Lei n° 1.212/2000, do Deputado Márcio Kangussu; e dos RequerirnentoS
n°s 1.734, 1.741 e 1.742/2000, da mesma Cornissão, 1.736/2000, da
Deputada Elbe Brandão, e 1.743/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e

-de Administracão PUblica - aprovacão, na 52 Reunião Ordinéria, dos
Requerimentos n°s 1.407/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, 1.735 e
1.737/2000, da Deputada Elbe Brandão, e 1.739/2000, da Deputada Elaine
Matozinhos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Irani Barbosa, em que

solicita sejarn retiradas de tramitacão as emendas de sua autoria ao
seguintes projetos: Projetos de Lei Complementar n°s 30/2000(4), 31/2000(1)
e 17/99(115) e Projetos de Lei n°s 745/99(1), 857/2000(1), 789/2000(2),
681/99(1), 328/99(1), 646/99(2), 58/99(3), 897/2000(3), 958/2000(2),
597/99(1), 998/2000(1), 202/99(1), 328/99(1), 795/2000(1), 901/2000(2),
13/99(2), 954/2000(2), 191/99(3) e 838/2000(3).

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que solicita sejam retirados
de- tramitação as requerimentos de sua autoria solicitando lhe sejam

I
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informadas, par certidão, a data e a página do "Diãrio do Legislativo" em
que foi feita a publicaçao das emendas apresentadas aos-projetos: Projetos
de Lei Compementar n°s 17/99 e 30/2000; Projetos de LeE n°s 13, 191, 202,
328 e 358/99; 795/2000; 346, 22 e 227/99; 901, 954 e 1002/2000; seja
atribulda preferencia, na discussão e votaçao, ao substitutivo ao Projeto de
Lei Complementar n° 17/99 apreseritado pela Comissao de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentaria, em relação ao substitutivo ao mesmo projeto de
Iei complementar, apresentado pela Comissão de Administraçao PUblica;
sejam encaminhados a Comissão de Fiscatizaçao Financeira as emendas e a
Substitutivo n° 2 apresentados ao Projeto de LeE Complementar n° 17/99,
antes de sua votaçao em 10 turno, no Plenario; e seja ouvida também a
Comissão de Fiscalizaçao Financeira sobre as emendas ao Projeto de Lei
Complementar n° 17/99, apresentadas em Plenário.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A PresidOncia, em atençao a doEs requerimentos do Deputado Irani

Barbosa, em que este solicita a retirada de tramitaçao de emendas e de
requerimentos diversos de sua autoria, 	 -

a) defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, a
parte do requerimento relativa as seguintes emendas, que foram recebidas e
aguardam parecer das comissOes de mérito a que foram distribuidas:

Emendas n°s 2 a 5ao Projeto de Lei Complementar n° 30/2000;
Emendas n°s 1 e 2 ao Projeto de Lei n° 13/99;
Emendas n°s 1 a 3 ao Projeto de Lei n° 19 1/99;
Ernenda no 1 aoProjeto deLei no 202/99;
Emendas n°s I e 2 ao Projeto de LeE n° 901/2000;
Emendas n°s 2 e 3 ao Projeto de LeE n° 954/2000;
b) atende a solicitaçao do autor e determina que sejam encaminhadas ao

gabinete do nobre parlamentar as seguintes proposiçôes, que ainda
aguardavam despacho:

requerirnento, datado de 14/11/2000, pedindo informaçoes sobre a
tramitaçao de emendas apresentadas;

2 emendas ao Projeto de Lei n° 328/99;
1ernerda ao Projetode Lei n° 597/99;
3 emendas ao Projeto de Lei n° 838/2000
2emehdas ao Pröjeto de Lei n° 958/2000;
115 eméndas aoProjeto de Lei Complementar n° 17/99;
1 menda ao Projeto de Lei Complernentar n° 3 1/2000
C) e no usa da atribuiçao quelhe confere b inciso II do art. 83, c/c o inciso

II do art. 173, do Regimento Intérrio, deixa de receber a pedidô de retirada de
trnitaçao"das proposiçöesque não forarrrecebidas ou foramrejeitadas em

Thlerário.. 	 ' 	 •. .
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Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2000.
José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercicio da Presidência.
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

solicitando seja o Projeto de Lei n° 802/2000 remetido a Cornissão de
Fiscalização Financeira, uma vez que a Comissão de Meio Ambiente perdeu
o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere a requerimento, de
conformidade corn a inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

Requerimento da Deputada Elbe Brandäo, solicitando seja incluido na
ordem do dia a Projeto de Lei n° 1.208/2000, uma vez que a Comissão de
Fiscalizaçäo Financeira perdeu a prazo para emitir parecer. A Presidéncia
defere o requerimenta, de conformidade corn a inciso VII do art. 232, c/c o
art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja
retirado de trarnitaçao a Projeto de Lei n° 1.154/2000, de sua autoria. 0
projeto aguarda parecer da Comissão de Justica. A Presidência defere a
reqüerimento, de conformidade corn a inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno. Arquive-se a projeta.

Requerimenta do Deputado José Henrique, solicitando seja a Projeto de Lei
n° 1.092/2000, de sua autoria, incluIdo na ordem do dia. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade corn a inciso XVI do art. 232 do Regimento
Interno.

Requerirnento da Deputada Maria José Haueisen, solicitando a anexaçâo
do Projeto de Lei n° 1.268/2000 ao Projeto de Lei n° 428/99, tendo em vista a
sernelhanca entre as duas proposicOes. A Presidéncia indefere a
requerimenta, de conformidade corn a inciso XIII do art. 232 do Regimento
Interno. Arquive-se a requerirnento.

Discussão e Votação de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer de Redaçäo Final do Projeto de LeE n°

1.236/2000, do Governador do Estado, que altera a redaçao de dispositivo da
LeE n° 13.471, de 18/1/2000, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçarnento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçarnento de
Investimenta das Empresas Controladas pelo Estado para a exerciclo de
2000e dé outras providências. Em discussão, a parecer. Não h oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, a parecer. Os Deputados que
o aprovarn permariecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sancão.

Parecer de Redaçao Final do Projeto de LeE n° 58/99, do Deputado Joäo
Leite, que proibe a armazenamento de resIduos tóxicos ou perigosos no
territôrio do Estado. Em discussão, a parecer. Nào h oradores inscritos.
Encerra-se a , discussäo. Em votaçao, o parecer. Os Deputadosque a
aprovampermanecarn coma se encontram. (- Pausa.) Aprpvado..A,Sanc0;
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1060Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei n° 585/99, da Deputada
Maria Tereza Lara, que dispöe sabre a politica estadual dos direitos da
pessoa portaciora de deficiencia, cria a Conseiho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portaclora de Deficiêncja e dá outras providéncias

Questao de Ordem
o Deputado Chico Rafael - Gostaria que fosse feita a recomposiçao do"quorum", porque, olhando a Plenãrjo, verificamos que não ha nUmero

regimental para proceder ao processo de votacao.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretario queproceda a chamada dos Deputados para a recomposiçao do "quorum".
O Sr. Seretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada)
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Responderam a chamada 35

Deputados ha 9 Deputados em com jssöes perfazendo urn total de 44
Deputados Portanto ha nUmero suficiente para a votacão A Presidéncia vai
submeter a votaçao a Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n° 585/99.
Em vatacao a parecer. Os Deputados que a apravam permanecam coma se
encontram (- Pausa.) Aprovado

O Deputado Sargento Rodrigues - Solicito verificacao de votação, Sr.Presidénte

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia val fazer a verificacao de
votaçao pelo processo eletrOnico.

- Procede-se a verificaco de vatacao par meio do paine! eletrônjca.
O Sr. Presidente - Vataram "sim" 25 Deputados encontramse em

comissoes 9 Deputacios. Não ha "quorum" para vatacäo. A Presidéncia torna
semefeitoavotacao

Questöes de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente , solicito que a Secretárjo façanova chamada. Ha vários Deputados que se encantram nas dependéncias daCasa, e'a votaçao deste projeto, que ira ao Governador do Estado, para

sancao, é muito importante
O Sr. Presidente - E regimental.
ODe3jjtacio Carlos Pimenta - Sr. Presidente, a minha questao de ordem

contradiz ado Députado Durval Angelo. Temos "quorum" para discussão, 
e,pelo que estou sentindo, ha urn clima politico que vai dificultar qualquer

processo de votacão. Então, peço a V. Exa. que dé andamento a nossa
matéria, colocandoa em discussão E, no final da discussão, se houver
"quorum" pará votaçao, vamos votàr.

O Sr. Prèsicjente - Em atençao a questão de ordem suscitada pelo
Deputa'o Durvai'Angelo , a Presidencia vai solicitar ao Sr. Secretario queproceda ' charnada dos Deputados .. Com , a palavra, a Sr. Secretario paraprocederá chamda'cios Deputacjos péra a recomposicao de "quorum".
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O Sr. Secretãrio (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 45 Deputados. Ha' "quorum"

para votaçaa A Presidéncia vai renovar a votaçãa do Parecer de Redacaa
Final do Projeto de Lei n° 585/99. Em votacao. Os Deputados que estiverem
de acordo permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sançao.

Parecer de Redacãa Final do Projeto de Lei n° 681/99, do Deputado Gil
Pereira, que autariza a fornecimento de medicamentos pela Fundaçao
Ezequiel Dias, nos termos que especifica. Em discussãa, a parecer. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacaa. Os Deputados que a
aprovam:permanecarn coma se encontram. (- Pausa.) Apravada.

A Deputada Elaine Matozinhos - Verificacao de vatação, Sr. Presidente.
QuestOes de Ordem

o Deputado Alberta Bejani - Sr. Presidente, não é passive! que estejamos,
em Plenário, querendo trabaihar, votar matérias interessantes para a Estada
de Minas Gerais, inclusive a Projeto de Lei n° 830, e aqui ficamos sendo
comandados par pessoas, Deputados ou Deputadas, aborrecidos corn
problernas que fogem ao Plenãrio. Será que sempre teremos problemas para
votar matérias importantes para o nosso Estado? Aborrecimentas que fogem
ao Plenãrio devem ser resolvidos fora dele. Aqui dentra, vamos proceder as
votaçoes. Não venho de Juiz de Fora para aqui ficar, toda tarde, sem votar
nada. Quero trabalhar e peco aos Deputadas que estâo tentando blaquear
minha intencão que deixem aqueles que queiram trabalhar faze-b. Essa é
rninha pasiçaa.

A Deputada Elaine Matozinhas - Pedimos a verificaçào, porque achamas
que esta Casa tern de se mastrar cada vez mais transparente. A sociedade
rnineira deve saber se aqul se encontra a nUmero determinada pelo
Regimento Interno para a vataçãa de qualquer matéria. Muitas fatos ja
ocorrerarn, rnesma incluindo a caso dos prajetos da caaperativa, que forarn
votados corn a presenca apenas de cinco Deputados. Tudo que for
regimental, Deputado Alberta Bejani, estaremas exigindo nesta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidéncia vai praceder a verificação de vatacãa e,
para issa, solicita aos Deputadas que ocupem as seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votaçaa par meio do paine! eletrOnico.
O Sr. Presidente- Votaram apenas 24 Deputadas; ha 8 Deputadas nas

ComissOes, perfazenda urn total de 32 Deputadas. Não ha "quorum" para a
votaçao. A Presidéncia torna sem efeito a votaçâo.

Questöes de Ordem
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, suscita uma

questao de ordem a Mesa a respeita da FHEMIG: a Superintendente-Geral
desse ôrgão ja fol sabatinada au ouvida nesta Casa e teve seu name
aprovado?.
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1062Faço essa questao por causa de urn fato inusitado , para nao dizersurrealista de que tomarnos conhecjmento ontern, quando participamos da2 Cónferencja de SaUde do Hospital JUlia Kubitschek , prornovjda p01 seuConseiho de SaUde, que e pioneiro em terrnos de unidade de saUde e que
sempre lutou pela participacao da Cornunidade do Barreiro nas atividades dohospital; promovendo a democratizacao da prãtica e conquistando a eeiçaodireta para Di retor-Geral Essa conquista foi prejudicada durante a GovernoEduardo Azeredo, mas restabefecida no Governo Itamar Franco.

Nesse hospital que eu e o Deputado Adelmo Carneiro Leãopermanentemente acompanharnos tomamos conhecjmento dessa questaoinusjtad D. Serafim, CadeaI Arcebispo Metropolitaho deu provisäo paraCapelao do hospital ac padre agostinjano Paulo Fernanclo(7) da ParOquia
Cristo Redentor, no Barreiro de Cima, ou seja, ele deveria ser norneaçjo pela
diretoria da FHEMIG coma Capelao do hospital, que, havia vãrios 

meses,encontravase sern Capelao. Qual não foi a surpresa do Conseiho de SaUde,
dos moradores da regiao e mesmo da Igreja CatOlica da regiao, quando 

oSuperintendente da FHEMIG nomeou para Capelão o Dr. Paulo Roberto de
Souza Lima, sociOlogo, exigindo o cargo- curso superior e formacao 

religiosaespecifica T lvez tenha nomeado urn sociOlogo Contagiado pelo fato de
termos urn sociOlogo como Presjdente da RepUblica entendendo que a
sociologia tudo pode e abarca. Trazernos essa questao de ordem para quese tome uma 

denUncia Caso a Casa nao tenha ainda apreciado a nome doSuperintendente da FHEMIG temos de pensar muito sobre isso, poiscorneteu uma i rregularIdad que acabou sendo uma afronta a todos as quetern a religiao como urnã perspectjvà'e umã dimensâo de vida. Ao mesmo
tempo, a prOprio Cardeal Arcebispo Dom Serafim, que, coma estabelece a
prOpria legislaçao vigente, faz a sua provisão teve a sua autoridadedesrespeitada Não sei quem está OCupando o cargo de Superjntendente daFHEMIG. Ha pouco tempo, urn Coronel ocupava esse cargo. Não sei se está
entendendo que tern poderes de Arcebispo Metropolitano e de Cardeal daIgreja Catôljca 0 Pé. Paulo Fernando, quéprèsta esse séviço ha' urn ano,teve o seu provis jonaméhfo agora. Ha, Ia, urn sociôlogo , Paulo Roberto deSouza Lima;' quejoi ôandidato a Veredor na chapa da candidata MariaElvira Seria urn cargo de cornpensaçao plo seu desempenho nas eleicoes7A thinhá questao dbrdérn dirigida a Mesa, é a séguinte ja houve aaprovaçao do norne desse Superihtèndente9 Ternosde estar atentos a essa

questao porque ja esta unificando corn a sua batuta não apenas o poder
,politico de dirigir a FHEMIG rnatarnbem ó podeF réIigio

0 Sr Presidente - A PresidêicI inforrna aV. Ex que a indicaçao 
doSuperinfehdente da FHEMIG fdi arovadanetaCaã no dia 8 de novembroQuanto 	 demais questoes a Presidência solicita a V. Exa. que as
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formalize.

0 Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, o Dr. Fausto foi indicado para
a Superintendéncia da FHEMIG, e o seu name foi aprovado pela Comissão
corn louvores. Ao ser apresentado a este Plenário, o seu nome foi aprovado
corn 34 votos a favor, sendo 2 em branco. Conhecendo a Dr. Fausto, acredito
que, diante dessa questao apresentada pelo Deputado Durval Angelo, seria
necessário tomarmos conhecimento do que está havendo. 0
Superintendente da FHEMIG e urn servidor de carreira, corn mais de 20 anos
de trabalho na FHEMIG. Ele é uma pessoa querida par seus colegas da
Fundação. E importante esciarecermos essa questão. E estranho que tenha
tornado uma atitude dessas, porque conheço a sua personalidade e o seu
carãter. Pessoalmente, farei esse encaminharnento, para que esta Casa seja
esciarecida sobre a que houve.

0 , Sr. Presidente - Esta Presidéncia registra as palavras de V. Exa. e
informa que fol pedido ao Deputado Durval Angelo que fizesse 0
encaminharnento da denUncia. Esta Casa tern o instrurnento legal para fazer
as verificaçOes solicitadas por V. Exa.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
as Deputados para as reuniOes extraordinärias de logo mais, as 20 horas, e
de arnanhä, dia 29, as 20 horas, bern coma para a reunião especial também
de amanhä, as 8 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
reuniäo ordinària na mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia:
(- A ordem do dia anunciada e a publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO

N° 26/99
As onze horas do dia dais de dezembro de mil novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ermano Batista,
Dalmo Ribeiro Silva e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada
Comissäo. Havenda nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçãa de requerirnento
do Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada par aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reuniäo se destina a
apreciar o parecer para a 10 turno. Corn a palavra, a relator, Deputado Dalmo
Ribeiro. Silva,' emite parecer concluindo pela aprovação da Proposta de
Ernenda a Constituiçao n° 26/99, no 1° turno, corn a Ernenda n° i, que
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apresenta. Submetido a discussao e votação e aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a presença dos
parlamentares informa que a prôxima reunião serã convocada 01 meio de
edital, determjna a Iavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa - Ronaldo Canabrava

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N°

3 9/2 000
As quatorze horas e quàrenta minutos do dia sete de junho de dois mil,

comparecem na SaIa das Comissöes os Deputados Bené Guedes, AntOnio
JUlio, Cristiano Canêdo e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Bené Guedes,
declara aberta a reunião e informa que nao ha ata a ser ida por ser esta a
primeira reuniào da Comissão. 0 Presidente informa que a reunião tern por
finalidade eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e designar o
relator da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 39/2000, do Deputado
Antonio JUlio e outros, que adapta a Constituiçao do Estado ao texto da
Constituiçao da RepUblica, em decorréncia das modificaçoes introduzidas
pela Emenda a Constituiçao n° 19, de 4/6/98, e dá outras providéncjas. A
Presidéncia determina a distribuiçao das cédulas de votaçäo, devidamente
rubricadas e convida o Deputado AntOnio JUlio para atuar como escrutinador.
Feita a apuraçao dos votos, e eleito para Presidente o Deputado Bené
Guedes, corn quatro votos, e para Vice-Presiclénte o Deputado Cristiano
Canêdo, também por unanimidade. 0 Deputado Bené Guedes, Presidente
"ad hoc", declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Cristiano
Canêdo e passa a ele a Presidencia da reunião. 0 Deputado Cristiano
Canédo agradece a sua eleiçao como Vice- Presidente, empossa como
Presidente da Comissäo o Deputado Bené Guedes e retorna a ele a direçâo
dos trabalhos. 0 Presidente agradece aos colegas a confiança nele
depositada e, na oportunidade, designa Oomo relator da matéria o Deputado
Mauro Lobo. 0 Deputado AntOnio JUlio sugere que sejam ouvidas,
oportunamente entidades interessadas nessa proposiçao. Colocada em
votaçao, a sugestao e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agràdece a presënça dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser rnarcada
posteriormente, determina a'lavratura da ata é encerra os trabalhos.

Saladas ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Behé Guedes, Presidente - Méuro Lobo - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 56 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
'C0NSUMlOR
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As dez horas e quinze minutos do dia quatorze de novembro de dois

mil, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Joäo Paulo, Geraldo
Rezende e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por
indicacão da Liderança do PSDB), membros da supracitada Cornissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado
Geraldo Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita elos membros da Comissão presentes. A seguir,
informa o recebimento de oficio do Sr. Rogerio Barbosa Costa, de Betim, por
meio da qual faz denUncia contra a COPASA-MG. A Presidéncia determina a
assessoria da Comissão que tome as medidas cabiveis para a soluçao do
problema. Informa, ainda, que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Ato continuo, o Presidente comunica que, em 9 e
13/11/2000, respectivamente, foi designada relatora do Projeto de Lei n°
1.244/2000, em 10 turno, a Deputada Elaine Matozinhos, edo Projeto de Lei
n° 1.191/2000, em 10 turno, o Deputado Geraldo Rezende. Prosseguindo, a
Presidência passa a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e votacão de parecer sobre proposicöes sujeitas a apreciação do Plenario da
Assembléia. 0 Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.175/2000, em 10

turnó, ao Deputado Geraldo Rezende, que emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovacão da matéria. Submetido a discussão e votacao, é 0
parecer aprovado. 0 Deputado Joäo Paulo passa a Presidéncia ao Deputado
Geraldo Rezende, que avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° i .244/2000,
em 1° turno, tendo em vista a auséncia da Deputada Elaine Matozinhos. Na
condiçao de relator do Projeto de Lei n° 1.244/2000, o Deputado Geraldo
Rezénde emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria.
Submetido a discussâo e votaçâo, e o parecer aprovado. Passa-se a
discussão e votação de proposicOes da Comissão, ocasião em que o
Depilitado Joâo Paulo apresenta requerimento, em que solicita seja
autórizada a liberação de verba para suas despesas corn passagem aérea de
ida e volta a Brasilia e hospedagem nessa cidade, onde represëntará a
Comissäo no seminario intitulado Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, Avaliação e Perspectivas, que sera realizado no dia 29/11/2000.
Subnetido a votação, e o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a proxima reunião ordinaria, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Joäo Paulo, Presidente - Bené Guedes - Geraldo Rezende - Elaine

Matozinhos - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 18 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DAS LICiTAçOES

I



21

C

C

C

C

1066
As quinze horas e quarenta minutos do dia sete de novembro de dois

mu, comparecern na Sala das CornissOes Os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Miguel Martini, Antonio Andrade, Bené Guedes, Olinto Godinho e Ivo José,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Bene Guedes, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reuniào
se destina a ouvir Os Srs. Haroldo Jackson Santos, Presidente da Minas
Gerais Administraçao e Serviços - MGS -; Antonio Erdes Bortoletti; Abelardo
Teixeira Nunes, Procurador-Geral de Justiça do Ministério POblico de Minas
Gerais; Deise Cavalcanti Lustosa, Diretora de Restauraçao e Conservaçao
do Instituto Estadual do PatrimOnio Histôrico e ArtIstico de Minas Gerais -
IEPHA-MG -, e Antonio Passos de Carvalho, Diretor- presudente da Cia. de
Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE. A
seguir, a Presidência eva ao conhecimento dos Deputados que os Srs.
Antonio José Leal, Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Ministério PUblico,
e ROmulo de Carvalho Ferraz, Promotor de Justiça da Promotoria de
PatrimOnjo Püblico, estão representando a ProcuradorlaGeral de Justiça do
Ministério PUblico de Minas Gerais. Em seguida, o Presidente registra a
presença dos convidados e dos Srs. Helter Verçosa Morato, Assessor
Juridico da MGS; Lauro Pacheco de Medeiros Filho, advogado e ex-Chefe da
Procuradoria de Justiça do DER-MG; Francisca Boson, Assessora Juridica
do IEPHA-MG, e Felipe Neri, Procurador-Geral do DER-MG. Ato contfnuo, o
Presidênte dá ciência aos Deputados das correspondéncias recebidas e
publicadas no "Diário do Legislativo" em 19/10/2000 e 7/11/2000; bern como
do fax encarninhado pelo Sr. AntOnio Carlos Passos de Carvalho, Diretor-
Presidente da PRODEMGE, por meio do qua: comunica a impossibi p jcjade de
seu ,comparecimento a reunião. A Presidéricia informa, ainda, que Os
documentos serão anexados aos autos da CPI ficando a dispos:çao de seus
membrospara consulta Em seguida o Presidente passa a direçao dos
trab!hosao Deputado Miguel Martini, que concede a palavra a cada urn dos
convidados, que fazern suas explanaçoes e respondem as perguntas
formuladas pelós Deputados Miguel Martini e AntOnio Andrade. Logo apOs, o
Preiddnte agradede aoscóhvidadds a participaçao e os valiosos subsidios
trazidos a Comissão. A Presidênbia esciarece aos Députados que o inteiro
teor da reunião se encontra registrado nas nbtas taquigraficas. Cumprida a
finalidade da reunião a Presidencia agradece a presença dos parlamentares
cbnvoca os membros da Comissão para a prñxima réunião brdinária,
determina a lavratura dä ata e encerra os trabaihos.

Sa ladásCoñiissOes 28 de noveribro de 2000
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Miguel Martini, Presidente - AntOnio Andrade - Eduardo Hermeto -

João Pinto Ribeiro.
ATA DA 2 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDCJSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia vinte de novembro de dois mit, comparece no

Plenário da Cémara Municipal de Ponte Nova o Deputado Fãbio Avelar,
membro da supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e informa que
ela se destina a debater as potencialidades turisticas do Municipio de Ponte
Nova e das dernais cidades do vale do Piranga. Dando prosseguimento, a
Presidência convida a tomar assento a mesa os Srs. José Silvério da Cunha,
Prefeito Municipal de Ponte Nova; AntOnio Claret, Presidente da Cãmara
Municipal de Ponte Nova; Fernando Lanna, representante do Sr. Ronaldo
Vasconcelos, Deputado Federal; Alaor Xavier de Carvalho, Secretário
Municipal de Cultura; José Mauro Raimundi, Vereador; Luiz CustOdio Martins,
Presidente do Sindicato da IndUstria do Acucar e do Alcool de Minas Gerais;
e Geraldo Messias, Presidente da Agencia de Desenvolvimento do Vale do
Piranga-AGEVALE. Em seguida, 0 Presidente registra a presenca das
demais autoridades e passa a palavra aos componentes da Mesa. Ato
contInuo, segue-se a fase de debates, corn a participacão de todos os
convidados, que decidem formar uma comissão, sob a coordenacão do Sr
José Mauro Raimundi, para dar continuidade aos assuntos tratados na
reunião, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos convidados, convoca Os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Féblo Avelar, Presidente - Mãrcio Cunha - João Pinto Ribeiro - Alberto

Bejani. 	 -
ATA DA 48 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

- As onze horas do dia vinte e urn de novembro de dois mit, comparecem na
Sala das Comissöes os Deputados Miguel Martini e Cristiano Canédo,
membros da supracitada Comissão. Esté presente, tambérn, a Deputada
Maria José Haueisen. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Cristiano Canédo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado Miguel Martini, informa que a
reunião se destina a debater o estagio atual do Programa de Prevenção do
Céncer de Mama no Estado e no Brasil. 0 Presidente justifica a auséncia de
urn dos autores do requerimento, Deputado Carlos Pirnenta, por estar em
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reunião do Colegio de Lideres. Ato continuo, o Deputado Miguel Martini
expflca o motivo pelo qual fez os convites para a realizaçao da reuriião
Prosseguindo, o Presidente convida, para tomarem assento a mesa, as Srs
Sebastião Cabral, 000rdenador de Oncologia da Secretaria de Estado da
SaUde, representando o Secretario de Estado da SaCide; Thadeu Rezende
Provenza, Presidente da Associaçao de Prevençao do Cancer de Mama;
Délzio Bicalho, Diretor Técnico do Hospital Luxemburgo; José Mauriclo
Rosais, Diretor da Maternidade Odete Valadares; Arnaldo Prata Mourão
Filho, Coordenador do Nücleo de SaUde Hospitalar do CEFET-MG, e André
Murad, Chefe do Serviço dè Oncologia do Hospital das Clinicas. A seguir, a
Presidência passa a palavra aos convidados na ordem acima mencionada. 0
Sr. Thadeu Provenza faz uso de "slides" e de videocassete para ilustrar a sua
exposiçao. 0 Sr. Délzio Bicalho faz uso de transparências para ilustrar a sua
fala. Participam dos debates todos Os convidados e parlarnentares presentes,
conforme consta nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia aradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissao para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 28 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Dimas Rodrigues - Edson Rezende - Cristiano

Canêdo.
ATA DA 49 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ DE TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e urn de novembro de dois

mil, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados , Agostinho Silveira,
Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e
da 48° Reunião Ordinária, as quais são dadas por aprovadas e subscritas
pelos 'membros da Cornissão presentes: 0 Presidente lé oficio do Sr.
Fernando Róquette Reis, Diretor-Presidente da Cooperativa de
Especialidades Médicas e Fisioterapicas - RAJACOOP -, publicada na ediçao
do "Diário do Legislativo" do dia 17/11/2000. A seguir, distribui o Projeto de
Lei n° 1.217/2000 ao Deputadoiuiz Menezes e o Projeto de Lei n°
1.224/2000 ao Deputado Agostinho Silveira. Neste momento registra-se a
presença do DeputadoIo José. 0 Deputado R6rialdoCanabrava transfere a
Presidênciaao Deputado Ivo Jc5sé. Passa-se a 2 Fase da Ordém do Dia,
corn a discussão e a votaçao das proposiçoès sujeitas a deliberaçao
cohclusiva daComissäó. 0 Presidente ubmeté'adiscüssão e votação,em
turribünicoos Pr6jetos de'Lei n°s 924 e l:l77,"3tÔS Oom aErfienda n°1,
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1.048, 1.113, 1.122, 1.168 e 1.206/2000 ( relator: Deputado Luiz
Menezes); 1.061, 1.096, 1.121 e 1.201/2000, este Ultimo corn a Emenda n° 1
(relator: Deputado Ivo José ); e 1.190/2000 (relator: Deputado Ronaldo
Canabrava), os quais são aprovados. Passa-se 3a Ease da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votação de proposicôeS da Comissão. 0 Deputado Ivo
José transfere a Presidência ao Deputado Agostinho Silveira e apresenta
requerimento em que sollcita seja realizada audiência pUblica para discutir a
reforma administrativa do Estado. Submetido a votação, e aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidéncia, o Deputado Ivo José submete a
discussão e votação, e são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 692/99, 1.054, 1.066, 1.117, 1.098, 1.080, 1.186, 1.047,
1.041, 1.040, 1.035, 1.023, 1.146, 1.144, 1.132, 1.158, 1.125 e 1.182/2000.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a próxirna reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissöes, 28 de novembro de 2000.
- Amilcar Martins, Presidente - Ronaldo Canabrava - Agostinho Silveira.

ATA DA 42 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDUSTRIA E COMERCIO

As quinze horas do dia vinte e urn de novembro de dois mil, comparecem
na Sala das ComissOes os Deputados Fábio Avelar, João Pinto Ribeiro e
Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Fãbio Avelar, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Márcio Cunha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir Os

seguintes convidados: Srs. Manoel Costa, Secretãrio de Estado de Turismo,
AntOnio Henrique Borges de Paula, Secretário Adjunto de Estado de Turisrno,
José Menezes Lourenco, Presidente da ABAV, Raimundo Cicero Laje,
Presidente da COMTUR, Paulo César Boechat Lemos, Presidente da
Associação Brasileira da IndUstria de HotOis, Paulo Solmuci JOnior,
Presidente da ABRASVEL, Marisa Dias, Presidente da Associação de Guias
de Turisrno do Brasil - AGTURB. Passa-se a i a Ease da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposicãO sujeita
a apreciação do Plenãrio. 0 Presidente, relator no 1 0 turno, do Projeto de Lei
n° 1.197/2000, de autoria do Governador do Estado, emite parecer pela
aprovacão do projeto corn as Emendas n°s 1 a 4, da Cornissão de
ConstituicãO e Justiça, e corn a Ernenda n° 5 e a Subemenda n o i a Ernenda
n° 3, que apresenta. Subrnetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Dando prosseguimento a reuniao, a Presidência passa a patavra ao
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Deputado Márcio Cunha, relator, no 10 turno, do Projeto de Lei n°
894/2000, que émite parecer pela aprovaçao da matéria na forma do
Substantivo n° 2, apresentado 01 esta Comissão e pela rejeição do
Substitutivo n o 1, da Cornissão de Constituiçao e Justiça. Submetido a
discussão e votação; é aprovado o parecer. A Presidencia passa 2a Ease
da Ordem do Dia, compreendendo a discussao e a votação de matéria de
deliberaçao conclusiva da Comissão. Submetido a votaçao, e aprovado o
Requerirnento n° 1.733/2000. Ato continuo, o Presidente e convida a tomar
assento a mesa os Srs. Eberhard Hans Aichinger, Presidente da Càmara de
Turismo da Federaçao das Indüstrias e Coordenador do Curso de Formaçao
Gerencial em Turismo da FIEMG; Cleuza Pimenta, Gerente da Escola Sesi-
Cornar; Ana Maria Leandro, Supervisora PedagOgica da Escola Sesi-Comar;
Fernando AntOnio Lana, representando o Deputado Federal Ronaldo
Vasconcelos; Jaisa Gontijo, representando o Secretãrio de Estado de
Turismo. Dando prosseguimento a reunião. R Presidência registra a presença
das demais autoridades e passa a palavra aos convidados componentes da
Mesa. Segue-se amplo debate corn a participaçao de todos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prôxima reuniäo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 28 de novembro de 2000.
Eábio Avelar, Presidente - Alberto Bejani - Marcia Cunha - João Pinto

Ribeiro.
ATA DA 52 REUNIAO ORDINARIADA COMISSAQ DE ADMINISTRAcAO

PU B LI CA
As dez horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil, comparecern na

Sala das ComissOes Os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Agostinho Patrüs, Sargentà Rodrigues e Sávio Souza Cruz (substituindo este
ao Deputado Chico Rafael, por indicaçao da.Liderança do PSB), membros da
supracitada Cotnissao. Registra-se a presençâdos Deputados Miguel Martini
e EduardoHermeto: Havendo nürhero regirnental, 0 Presidente, Deputado
Jbrge. Eduardo dé Oliveia , declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçãO de requerimento do Deputado Agostinho PatrUs, dispensa a leitura
da ata da rëunião añteior, a qual e dadapor aprovada e e subscrita pelos
rne'mbros da Comisaopresentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta é comunica a recebimento de
oficios do Deputado Sebástiãô Costa, encaminhando. solicitaçao das Sras.
Wagna Alves FerreiraLe!te Coelho e Claudia Rodrigues Pinto Coelho, do
Muniipio de VirginOpolis, para que seja revista a situação dos ex-
funcionariosja extinta MinasCaixa e do Sr Mauro Ribeiro Lopes Secretario
da Segurança PUblica (publicado na ediçao de 17/.11/2000). A Presidencia
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cornunica a recebimento das seguintes proposicOes, bern como as
relatoreS aos quais foram distribuidas: Parecer sabre as Emendas n°s 4 e 5,
ApresentadaS em Plenário, ao Projeto de Lei n° 774/99, e Parecer sobre as
Emendas n°s 1 a 3 Apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n°
1.044/2000, ambos no 10 turno; e Projeto de Lei n° 1.006/2000, no 2° turno,
ao Deputado Agostinho PatrUs; Projeto de Lei n° 1.226/2000, no 1 0 turno, ao
Deputado Sargento Rodrigues; Projeto de Lei n° 1.235/2000, no 10 turno, ao
Deputado Doutor Viana. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn
discussão e votaçâo de pareceres sobre proposicães sujeitas a apreciacão
do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Agostinho Patri:is apresenta
requerimentO solicitando a inversão da pauta. Colocado em votação, e a
requerimento aprovado. Corn a palavra, a Deputado Agostinho PatrUs, relator
do Projeto de Lei Cornplementar n° 29/2000, no 2° turno, emite parecer
concluindo pela aprovacäo da matéria na forrna do vencido no 1° turno.
Colocado em discussão e votaçào, e a parecer aprovado. Ainda corn a
palavra, a Deputado Agostinho PatrUs solicita prazo regimental para emitir
parecer sobre as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas em Plenário, ao Projeto
de Lei n ° 1.044/2000, no 2° turno, e em seguida ernite parecer sabre as
Emendas n°s 4 e 5, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 774/99,
no 10 turno, mediante a qual conclui pela aprovacão da Emenda n° 4 e pela
rejeicao da Ernenda n° 5, ficando prejudicada a Emenda n° 3, da Comissâo
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Colocado em discussão e
votaçâo, e a parecer aprovado. Ainda corn a palavra a Deputado Agostinho
Patrüs,.. relator do Prajeto de Lei n° 1.163/2000, no 1 0 turno, emite parecer
pela aprovação do prajeta na forma do Substitutiva n° 1, da Comissãa de
Constituição e Justica, corn a Emenda n° 1, que apresenta. Corn a palavra, a
Deputado Doutor Viana, relator do Projeta de Lei Complementar n° 21/99, no
2° turno, ernite parecer pela apravaçãa da proposicãa na forma do vencido no
1° turno, corn as Emenda n°s 1 a 3, que apresenta. Colocado em discussão e
votaçaa, e a parecer aprovado. Na auséncia do Deputada Sebastiãa Navarro
Vieira, relator do Prajeto de Lei Complernentar n° 31/2000, no 1° turna, a
Presidente redistribui a matéria ao Deputada Doutar Viana, que solicita prazo
regimental para emitir seu parecer. Ainda corn a palavra, a Deputado Dautar
Viana, relator do Prajeto de Lei n° 855/2000, no 2° turno, ernite parecer pela
aprovação do prajeto na forma do vencida no 1 0 turna. Colocada em
discussäa e vatação, e a parecer aprovado. 0 Deputado Sargenta Rodrigues,
relator do Prajeta de Lei n° 1.021/2000, no 10 turna, emite parecer pela
ap'rovacão da matéria corn a Emenda n° 1, da Carnissão de Canstituicäa e
Justica. Colocado em discussãa e votação, e a parecer aprovado. Registra-
se a vato contrário do Deputado Sévia Sauza Cruz. Corn a palavra ,a
Deputado Doutor Viana, relator do Projeta de Lei n o 1.143/2000, no 10 turno,
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emite parecer mediante o qual conclui pela aprovaçao da proposiçao na
forn-ia do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça. Colocado
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Registra-se, neste momento,
a presença do Deputado Chico Rafael. 0 Deputado Sargerito Rodrigues,
relator do Projeto de Lei n o 1.189/2000, no 10 turno, emite parecer concluindo
pela aprovaçao da matéria corn a Emenda n o 1, que apresenta. Na fase de
discussào, o Deputado Chico Rafael solicita vista do parecer, o que é
deferido pelo Presidente. Na auséncia do Deputado Sebastiao Navarro
Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.219/2000, no 10 turno, a Presidëncja
redistribui a proposiçao aoDeputado Doutor Viana, que emite parecer por
sua aprovaçao corn a Emenda n° 1, que apresenta. Colocado em discussão e
votação, e o parecer aprovado. 0 Deputado Sargento Rodrigues, relator do
Projeto de Lei n° 1.226/2000, no 10 turno, ernite parecer pela aprovaçao da
matéria corn as Emendas n°s 1, da Comissào de Constituiçao e Justiça, 2 e
3, que apresenta. Colocado em discussão e votaçao, e o parecer aprovado.
o Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 1.235/2000, no 10
turno, emite parecer pela aprovaçao do projeto na forma proposta. Colocado
em discussão e votação, e a parecer aprovado. Passa-se a 2a Ease da
Ordem do Dia, corn discussão e votaçao de proposiçoes que dispensam a
apreciaçao do Plenário. São colocados em votaçao e aprovados, todos em
turno Onico, Os Requerimentos n°s 1.407/2000, do Deputado Sávio Souza
Cruz; 1.735 e 1.737/2000, ambos da Deputada Elbe Brandão, e 1.739/2000,
da Deputada Elaine Matozinhos. Passa-se 3a Ease da Ordem do Dia, corn
discussãoe votaçao de proposiçoes da Comissão. 0 Deputado Jorge
Eduârdo de Oliveira passa a Presidéncia ao Deputado Doutor Viana e
apresenta requerimenta em que solicita a realizaçao de reunião conjunta da
Comissão corn a Comissao do Trabaiho, da Previdéncla e da Açao Social,
corn a finalidade de se debater, em audiência pOblica, corn Orgãos e
entidades do Poder Executivo, a reforma administrativa no Estado. Colocado
em votaçao, a requerimento e aprovado. 0 Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira reassume a . Presidér,cia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros
da Cornissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissoes, 29 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Miguel Martini - Doutor Viana -

Sargento Rodrigues.
' ATA DA 34 REUNIAO ORDINARIA DACOMISSAO DE REDAcA0

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte edois de novembro de dois
mit, compare'6em n'Sala das Comissôes Os Deputados Glycon Terra Pinto,
MaiaOlivia è Djalrna Diniz, membros da supracitada Cómissão. Havendo
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nUmero regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento da Deputada
Maria Olivia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membras da Comissão presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui a Deputada Maria Olivia as Projetos de Lei n°s 1.084 e 1.082/2000 e
ao Deputado Djalrna Diniz, as Prajetos de Lel n°s 1.131 e 1.147/2000.
Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se a 1a Fase da Ordern do Dia,
corn a discussão e a votaçao de pareceres sobre proposicOes sujeitas a
apreciação do Plenãrio. Submetido a discussão e votação, é aprovado a
Parecer de Redação Final do Projeto de Lel n° 1.084/2000 (relatora:
Deputada Maria Olivia). Passa-se a 2 Parte da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de pareceres sabre matéria de deliberação conclusiva
das Comissöes. Submetidos a discussãa e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetas de Lel n°s 1.082 (relatora:
Deputada Maria OlIvia), 1.131 e 1.147/2000 (relator: Deputado Djalma Diniz).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissãa para a prôxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Marco Regis - Dinis Pinheira.

ATA DA 47 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAlS

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dais de novembro de dais
mit, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Cabo Morals,
Nivaldo Andrade e AIlton Vilela (substituinda este ao Deputado Carlos
Pimenta, par indicação da Lideranca do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presenca do Deputado Edson Rezende. Havendo
nOmero regimental, a Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a
reuniãa e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Ailton
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
aprovada e e subscrita pelos rnembras presentes. 0 Presidente inforrna que
a reuniäo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa
Parte da Ordem do Dia, corn a discussão e votação de proposicôes sujeitas a
apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Presidente redistribui ao Deputada
AIlton Vilela a parecer sabre o Substitutivo n° 3, recebido em Plenéria, ao
Projeta de Lei n° 451/99. 0 relator opina pela rejeição do Substitutiva n° 3 e
pela aprovacão do projeto na forma do Substitutivo n° 2, corn as Emendas
n°s 3 a 7, que apresenta. Submetido a discussão e a votação, e aprovado a
parecer. Apôs, passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, cam a discussão e
votaçãa de proposicOes daCamissão. E votado e aprovado requerirnenta do
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Deputado Edson Rezende, em que solicita audiência pOblica da
Comissão para discutir o Projeto de Lei n° 943/2000. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidencia agradece a presença dos parlarnentares, convoca
Os rnembros da Comissão para a prOxima reuniäo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Cabo Morals, Presidente - Maria José Haueisen - Nivaldo Andrade.

ATA DA 3 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS
TAXAS

As dezesseis horas do dia vinte e trés de novembro de dois mu,
comparecem na Sala das Comissoes os Deputados AmbrOsio Pinto, Paulo
Piau e Miguel Martini, membros da supracitada Comissäo. Havendo nQmero
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini,
dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a debater corn representantes da FIEMG e da FAEMG a
legislaço mineira referente a cobrança de taxas e a propor medidas visando
a sua reformulaçao. A Presidéncia registra a presença dos Srs. Ma Tien Mm,
Mãrcio Carvalho e Carlos Alberto Santos Oliveira, representando a FAEMG,
Eder Luiz Robson, Presidente da Associaçao dos Produtores de Sementes e
Mudas de Minas Gerais - APSEMG -, Mauro AraUjo, da Associaçao Mineira
de Empresas Florestais - AMEF -, e Olavo Machado Junior, Luciana Paixão e
Pedro Parise, representando a FIEMG. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Ambrosio Pinto, autor do requerimento que motivou a reunião, para
suas consideraçOes iniciais. A seguir, passa a palavra aos convidados.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão conforme consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prôxima- reunião ordinâria, determina a lavratura da ata e encerra os
trabal hos:

Sala das Comissoes, 28 de novembro de 2000.
Paulo Piau, Presidente - Ambrôsio Pinto - Miguel Maritni.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.222/2000

Comissão doTrabalho, da Previdéncia e da Açäo Social
Reiatorio

De autoria do Deputãdo-lvair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.222/2000
,objetiva declarar de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigos dos
Excepcioñais APAE de lgarape -, corn sede nesse municlpio.
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Apos exarne prelirninar realizado pela Comissão de Constituiçâo e

Justiça, que não obstou a tramitação da matéria e apresentou-lhe a Emenda
n° 1, cabe a esta Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo
corn o art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa é uma sociedade civil, sern fins lucrativos, institulda

corn a finalidade preclpua de mantel e incentivar a criação de
estabelecimentos especializados no tratamento, na educação, na reabilitação
e na inserção social dos excepcionais.

Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e solidário desenvolvido pela
APAE de Igarape, justificando a declaraçäo de sua utilidade pUblica.

Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.222/2000

corn a Emenda n° 1, oferecida pela Comissäo de Constituição e Justiça.
Sala das ComissOes, 29 de novembro de 2000.
Ivo José, relator.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 47/99
Comissäo de Saüde

RelatOrio
O projeto de Iei em tela, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

dispôe sobre o controle e a fiscalização da produção, do transporte, da
comercializacão e da distribuição de medicamentos no Estado de Minas
Gerais e da outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissäo de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou a
Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a
proposicao, em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, Xl,
do Regimento Interno.

Como dispOem sobre matéria de conteUdo similar, foram anexados a
proposição em tela, conforme o art. 173, § 2°, do Regirnento Interno, os
Projetos de Lei n°s 419/99, de autoria do Deputado João Pinto Ribeiro;
460/99, de autoria do Deputado Rogério Correia, e 49/99, de autoria do
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Fundarnentação
O projeto de lei em tela visa ao estabelecimento da Politica Estadual de

Medicamentos, que terá como base as diretrizes e acoes propostas corn a
finalidade de garantir a seguranca, a eficácia e a qualidade dos
medicamentos, bern como de promover o uso racional e o acesso da
população aos medicamentos essenciais, alicerçados no desenvolvimento de
recursos hurnanos, cientificos e tecnológicos.

Diante da complexidade dos problemas detectados na area de assisténcia



1076
farmacêutica em Minas Gerais, faz-se necessária uma ampla abordagem
da questão dos medicamentos, tendo como fulcro a legislaçao federal,
donstitulda pela Portaria n° 3.916, de 30/10/98, do Ministério da SaUde, que
dispoe sobre o assunto. Cumpre ressaltar que a existência de Iegislaçao
federal sobre a matéria não exclul a competéncia suplementar do Estado,
consoante a disposto no art. 24, § 2°, da Constituiçao Federal. Além disso,
conforme o art. 17, VIII, da Lel Federal n° 8.080, de 19/9/90, compete ao
Estado, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a
politica de produçao de insurnos e equipamentos para a saUde.

Ha que se considerar, ainda, que a elaboraçao e a aprovação de urna Unica
norma, em ãmbito estadual, sabre a matéria tende a facilitar a seu
entendimento e a tornar suas disposiçoes mais eficazes, contribuindo para a
born ordenamento juridico. Tendo isso em vista, apresentamos a Substitutivo
n° 1 ao Projeto de Lei n° 47/99, que dispoe sobre a Politica Estadual de
Med icamentos.

0 Substitutivo n° 1 tern seu mérito ao dispor, em uma mesma norma, sobre
itens fundamentals como as diretrizes para a assisténcia farmacêutica a ser
implantada no Estado, a farmacovigilancia, a capacitação de recursos
humanos para a area, bern como a promoção de estudos e do
desenvolvimento da tecnologia de produçao de medicamentos, entre outros.
Consideramos, porem, que, quando se fala em politica, trata-se de decisOes
de caráter geral que apontam os rumos e as linhas estratégicas de atuação
de uma determinada gestao. Ou seja, as poilticas devem funcionar coma
orientadoras da ação do Governo, reduzindo oséfeitos da descontinuidade
adrninistrativa e potencializando Os recursos disponIveis. Portanto, nao
inclulmos no substitutivo apresentado Os dispositivos excessivamente
operacionais, sujeitos a posterior regulamentaçao, de competéncia do Poder
Executivo.

Cabe acrescentar que a substitutivo em comento está em consonância corn
as"diretrizes e os objetivos para a area de saUde propastos no Piano
Plürianual de Açao Govérnarnental - PPAG - 2000-2003. Segundo a piano
acirna referido, são apresentadas como metas a integraçao da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED - na Secretaria de Estado da SaUde em gestão
participativa e colegiada, a capacação de recursos humanos buscando o
desenvolvimento institucional e organizacional do Sistema Unico de Saüde -
SUS - e a ampliaçao da produção e da distribuiçao de medicamentos. Dessa
forma, consideramos conveniente a aprovaçãô da matéria em pauta, na
foma d Substitutivo n° 1, par nOs apresentado.

Cónclüsão
Em face do éxposto, opinamos pela apravaçaa do Projeto de Lei n° 47/99,

no 10 turno,'na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
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SUBSTITUTIVO N 1

Dispoe sobre a Politica Estadual de Medicamentos.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Politica Estadual de Medicarnentos tern par objetivo garantir a

seguranca, a eficãcia e a qualidade dos medicamentos produzidos au
adquiridos pelo Estado, promover seu usa racional e possibilitar a acesso da
populacão aos medicamentos essenciais.

Parágrafo Onica - A PolItica Estadual de Medicamentas obedecerá ao
estabelecido nesta lei, sem prejuizo do disposto em outras disposicöes
normativas vigentes.

Art. 2° - Para as efeitos desta Iei, considera-se coma assisténcia
farmäcéutica a grupo de atividades destinadas a apaiar as açoes de saUde e
de vigilãncias sanitária e epidemiolOgica relacionadas corn as processos de
seleçãa, produção, aquisicão, armazenamento, distribuiçãa, prescricão e
dispensacão de medicamentos, bern coma corn a acompanhamento do uso e
o controle da qualidade dos medicamentas.

Art. 3° - Na impiementacãa da Politica Estadual de Medicamentas serãa
abservadas as segu i ntes d iretrizes:

I - prioridade para a atendirnenta das nosologias prevalentes e de grande
impacto epidemiolOgico;

II - utilização prioritaria da capacidade instalada dos iaboratOrias oficiais
para a producãa de medicamentas corn vistas ao suprirnenta das
necessidades do Estada;

III - programacão da aquisiçãa e da produção de medicamentos conforrne
as necessidades definidas nos Pianos Estadual e Municipais de Assisténcia
Farmacêutica, incentivanda a produção e a aquisicãa de medicamentos
genericas;

IV - integracão entre universidades, instituiçães de pesquisa e empresas do
setor produtivo corn a objetivo de promover a desenvolvimento e a revisão
das tecnoiogias de prod ução farmacêutica;

V - aproveitamento do potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais.

Art. 4° - Para a impiementacão da Politica Estadual de Medicarnentas cabe
ao Estado:

- coordenar e executar a assisténcia farmacéutica no Estada par rneio da
000rdenacao de Assisténcia Farrnacéutica da Secretaria de Estada da
Saiide;

II - coordenar, a processo de articu!açãa dos diversos setores pUbiicos e
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privados envolvidos;

III - coordenar e monitorar a ação das instituiçöes responsáveis pela
implementaçao, no Estado, dos sistemas nacionais básicos para a politica de
medicamentos;

IV - elaborar a Piano Estadual de Assistência Farmaceutica;

V - desenvolver, coordenar e implementar o sistema estadual de
farmacovigilancia;

Vi - apoiar a organizaçâo de consôrcios intermunicipais de saOde
destinados a prestaçao da assisténcia farmacêutica ou estimular a inclusão
desse servico como objeto de consôrcios de saUde;

VII - prestar assisténcia técnica aos municIpios na elaboraçao dos PIano
Municipais de Assisténcia Farmacêutica e nos processos de aquisição de
medicarnentos essenciais, por intermédio das Diretorias Regionais de SaOde
- DRSs - e dos setores afins;

VIII - criar as condiçoes necessárias para que a compra de insumos e
medicarnentos no Estado seja processada mediante sistema de registro de
preços, nos termos da iegislaçao federal vigente para a materia;

IX - impiernentar as açães de vigiiância sanitária sob sua responsabilidade
e criar condiçoes favoráveis para efetiva fiscalizaçao e controie da produçao,
do transporte, da distribuiçäo, da comerciahzaçao e do usa de medicamentos;

X - promover o uso racional de medicamentos pela comunidade, pelos
prescritores e pelos dispensadores;

XI - adquirir pre1ereneacmente medicamentos genéricos para seus
estoques, adotando a Denominaçao Comurn Brasiieira - DCB - ou, na sua
faita,: a Deriorninaçao Comurn. Internacionai - DCI - nas aquisiçOes de
medicamentos e ns prescriçOes médicas e odontologicas feitas no àmbito
estadual do Sistéma Unico de SaOde - SUS -;

XIi - desenvoiver as estruturas dos IaboratOrios e das instituiçoes de ensino
e pesquisa do Estado que atuam no setor, corn o objetivo de reaiizar estudos
épidémioiOgicos, otirnizar ô controie da qualidade dos medicamentos
adquiridos ou produzidos e monitorar sua utiiizaçao;

xIIr : criar linhas de pesquisà prôprias ou em parceria corn universidades,
ihstituiçöes ou ernpresas do seto( produtivo para o desenvolvimento de
tecnologia de produção de farmacos;

XIV - apoiàr esquisas qué visém aô áproveitàrnento do potencial
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terapêutico da flora e da fauna nacionais, corn ênfase na certificaçäo de
suas propriedades medicamentoSaS;

XV - incentivar o estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicoS,
homeopáticos e demais alternativas farmacoterapêUtiCaS e monitorar a
qualidade desses produtos;

XVI - promover e apoiar, par melo de convênios corn os centros formadores
existentes, a forrnação dos recursos humanos necessãrios a prestacão da
assisténcia farrnacêutica.

Art. 50 - a Piano Estadual de Assistência Farmacêutica, a ser elaborado
pela Secretaria de Estado da SaUde e encaminhado anualmente, ate a dia 30
de outubro, ao Ministérlo da SaUde, será submetido a apravacãO do
Conselho Estadual de SaUde - CESMG - e da Comissão Intergestores
Bipartite - CIBMG.

§ 1° - Na elaboração do Piano Estadual de Assisténcia Farmacêutica, que
será implantado conforme a principio de descentralizacãO de gestao, serão
levados em conta:

- a diagnôstico da situação da saüde no Estado;

II - as atividades de assistência farmacêutica no Estado;

III - a rede de serviços existentes, em vista do nivel de compiexidade de
atendirnento definido pelo Sistema Unico de SaOde - SUS -;

IV - as condiçaes necessarias ao cumprimento das boas praticas de
assistência farmaceutica;

V - os recursos hurnanos, materiais e financeiros disponiveis;

Vi - a articulação cam as municipios para a adequada prestaçäo da
assistência farmacêutica.

§ 2° - 0 Ptano Estadual de Assisténcia Farmacêutica prevera, entre outras
açOes:

I - a definicão dos medicamentos a serem incluidos na Relação Estadual de
Medicamentos e sua atualização periôdica, corn base na Relaçãa Nacional
de Medicarnentos - RENAME -, na relaçäo de rnedicamentOs essenciais da
Organizaçao Mundial de SaUde - OMS - e no perfii epidemiológico do Estado;

II - a capacitação e a aperfeiçoamentO permanente dos recursoS humanos
envolvidos na sua operacionaiizacao

Iii - a definicão da alocação dos recursos financeiros destinadosà sua
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implementaçao;

IV - a definiçao da alocação dos recursos financeiros dos municipios de
acordo corn os diferentes estãgios de implementaçao do SUS;

V - a eIaboraçao de seu reIatOrio de gestao.

§ 30 - A execução do Piano a que se refere o "caput' deste artigo será
acompanhada 01 uma comissão consultiva permanente, na forma definida
em decreto, composta por representantes das seguintes areas:

- Vigilância EpiderniolOgica, Vigilancia Sanitãria, Assistêncja a Saude e
Assistência Farmacêutjca da Secretaria de Estado da SaOde;

II - Conseiho Estadual de Secretãrios Municipais de SaUde - COSEMS -;

III - Conseihos Regionais de Medicina, de Farmácia e de Odontologia;

IV - Comissão de Saüde da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;

V - Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG -;

VI - Associaçoes de Farmacèuticos e de Medicos de Minas Gerais;
VII - Ministérto POblico;

VIII - Conselho Estadual de SaOde - CESMG.
§ 40 - A execução do Piano Estadual de Assistência Farrnacéutica serã

fiscalizada por meio de urn relatOrio de gestao apresentado ao Conselho
Estadual de SaUde - CESMG.

Art. 6° - Será impantado sistema estadual de farmacovigilancia corn o
objetivo de identificar e avaliar Os efeitos, agudos ou crônicos, dos
tratamentos farmacolOgicos no conjunto da população ou em grupos de
pacientes expostos a tratamentos especificos.

Parágrafo Unico - 0 desenvolvimento, a coordenaçao e a implementaçao
do sistema de que trata este artigo ficarão a cargo das areas de Vigilancia
Epidémiologica, Vigilancia Sanitária'e Assisténcia Farrnacêutica da Secretaria
deEstado da SaUde.

Art. 7° - A PolItica Estadual de Medicamentos terá sua execução
acompanhada e avaliada periodicamerite.

§ 1- A avaliaçao de que trata o "caput" deste artigo tern por objetivo:

I -conhècer•a repercussab da Politica,Estadualde Medicarnentos sobre os
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indicadores de saUde da populacão;

II - verificar o resultado dos programas, dos projetos e das atividades que
irão operacionalizâ-Ia;

Ill - levantar indicadores epidemiolOgicos que possam fundamentar o
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientaçào
prograrnática da assistência farmacêutica no Estado.

§ 2 ° - A metodologia de acompanhamento a ser adotada e a avaliaçao de
que trata este artigo serão definidas pelas areas competentes da Secretaria
de Estado da SaUde.

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicaçao desta lei correrão a custa
de:

I - recursos orçamentários dos orgãos responsãveis pela execuçäo da
PolItica Estadual de Medicamentos;

II - doaçoes e legados;

III - recursos provenientes de outras fontes.
Art. 9° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte

dias contados da data de sua publicacão.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.

Art. 11 - Revogam-se as disposicôes em contrario.

Sala das ComissOes, 28 de novembro de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Cristiano Canêdo -

Dimas Rodrigues.
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.155/2000

Comissão de Constituição e Justica
Relatorio

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposicão em
epigrafe proibe o uso de pipa corn linha cortante em areas pUblicas e comuns
no Estado.

Publicada no "Diario do Legislativo" em 10/8/2000, fol a matéria distribuida
para as Comissöes de Constituição e Justica, de Direitos Humanos e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 182 c/c o art.
102, III, do Regirnento Interno, vem o projeto a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamèntação
0 projeto de Iei em epigrafe proibe o uso de pipas corn linhas cortantes em
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areas pOblicas e comuns no Estado e comma pena de multa, no valor de
urn a dez salários minimos, em caso de infração a suas disposiçOes.

Trata-se da previsão de uma infraçâo administ,-atjva, fundamentada no
poder de policia de que dispoe a administraçao pUblica.

0 podér de policia consubstancia-se na supreniacia que o Estado exerce
em seu territOrio sobre as pessoas, os bens e as atividades, visando a
garantia da superioridade do interesse coletivo sobre a interesse individual.
Corn esse propOsito, a administraçao pode condicionar 0 exercicio de direitos
individuais, pode delimitar a execução de atividades ou condicionar o uso de
bens que afetem a coletividade em geral, contrariem a ordem juridica
estabelecida ou se oponham ao interesse coletivo.

Dessa forma, o canteüdo proibitivo desse projeto respalda-se no poder de
polIcia do Estado de proteger, a qual consiste em assegurar a segurança da
populaçao diante dos frequentes riscos e danos a que e exposta em
decorréncia do usa de pipas corn linhas cortantes em locais pUblicos.

Cumpre ressaltar que a projeto, ao estabelecer a multa para o infrator,
vincula a sua aplicaçao ao saiãrio rninmn -ipvigente no Pals, o que e vedado
por força do disposto no art. 7°, mnciso IV, da Constituiçao da Repüblica.
Visando a corrigir essa impropriedade, apresentamos a Emenda n° 1.

Ressalte-se, ainda, que o poder de poilcia impöe uma fiscalizaçao
preventiva ou repressiva por parte do poder püblico, o que deve ser
regulamentado por ato do Executivo, que e o Poder corn competéncia
constitucional para tal. Assim, apresentamos a Emenda n° 2, que contém
essa previsão.

Conclusao
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.155/2000, com as seguintes Emendas
n°s 1 e 2.

EMENDA N° 1
Dé-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art. 2° - A inobservância ao disposto nesta lei sujeitarã o infrator ao

pagamento de multa minima no valor de R$100, 00 (cern reais) e maxima no
valor de R$i.500,00 (mil e quinhentos reals), a serem fixadas e escalonadas
na forma do regulamento.. 	 ,.	 -

EMENDANO2
Dé-se ao art 3° a.seguinteredaçao:
Art 3° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei

vinte dias a contar da data de sua publicaçao
Sala das ComissOes, 23dé nOv'émbrO dé 2000.

.Ermario Batista, Presidente :. Adelm6 Carneiro Leão,
AgostinhoSilveira - Bene Gudes :
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PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.230/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatôrio
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a Projeto de Lel n° i .230/2000

disciplina a aplicaçao de recursos em programas que visem a assistir a
papulacäo carente.

A proposicao foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e Ihe
apresentou a Substitutivo n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão para
receber parecer quanta ao mérito, nas termos do art. 188, c/c a art. 102, -XIV,
do Regimento Interna.

Fundamentação
0 projeto em tela tern par abjetivo disciplinar a aplicacão de recursos

previstos em programas e fundos destinados a assistir populacöes carentes,
a cambater a miséria e a fame e a resgatar a cidadania no Estado de Minas
Gerais.

A propasicaa pracura atenuar as distorçöes na distribuição de renda par
meio do Indice de Desenvalvimento Humano - IDH. Esse Indice de aferiçãa e
composto par indicadores nas areas da saOde, da educaçãa e da renda,
servinda coma parãmetro para a justa aplicacão dos recursos destinados aa
combate a pabreza. E sabido que a maioria dos municipios em situação de
precario . nivel social e familiar se encontra no vale do Jequitinhonha, parém
ha alguns em autras regioes do Estada que também apresentam quadra
grave de pobreza.

A idéia de priarizar as municipios mais carentes na destinação dos
referidos recursos confere ao projeto em exame grande importância, pois a
Estada teria meias para urn trabalha mais eficierite na erradicação da miséria.

0 prajeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
apresentou urn substitutiva. A alteraçäo propasta se justifica par dar melhor
enfaque a Lei n° 12.227, de 1996, que cria a Fundo Estadual de Assistência
Social e trata, no art. 3°, da aplicacão dos recursos desse Funda.

Canclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçaa do Projeta de Lei n o i .230/2000

no 1° turna, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissöes, 28 de novembra de 2000.
Amilcar Martins, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Agostinho

Silveira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUçAO N° 73/99

-	 -. 	 Mesa da Assernbléia
Relatório. 	 ., 	 •-r

no prazo de cento e

relator - Bilac Pinto -
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De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resoluçao n.° 73/99

visa a promover a alteração de dispositivos da Resolucao n.° 5.176, de
6/11/97, que contém o Regimento Interno da Asserflbléia Legislativa. A
matéria foi aprovada em 10 turno na forma do Substitutivo n.° 2.

Nos termos dos aft 195, c/c o art. 189, do Regimento lnterno, retorna a
matéria a Mesa da Assembléia para receber parecer para o 2° turno. Em
anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que e parte deste parecer.

Eu ndarnentaçao
Conforme flOS manifestamos quando do exame da proposição, no 1° turno,

a alteraçao da compbsição da Mesa da Assembiéia contribui para a meihor
execução de suas relevantes tarefas. Urn nUmero pequeno de membros pode
acarretar a sobrecarga de trabaiho e a acumulaçao de atribuiçoes, o que
pode ocasionar a perda da necessãria rapidez nos procedimentos
administrativos da Casa. Na composição da Mesa, historicamente, sempre
predominou o nOmero de sete deputados, sendo esse também o nUmero de
membros das comissöes que mais interferem no processo legislativo. De
1950 a 1990, isto e, porquatro décadas,-foi de sete o nUmero de membros da
Mesa da Assembleia. Em 1990, esse nOmero passou a ser de nove
Deputados; reduziu-se, no entanto, na atual Legislatura, para cinco apenas.

Nos Oltimos anos - isto e fato nacionalmente reconhecido -, a Assembléia
de Minas tern se destacado pela amplitude e pela qualidade do seu trabalho,
especialmente no que se refere a interlocuçao corn a sociedade civil e ao
processo de interiorizaçao de sua atuaçao. Manter e aprofundar esse
processo representa urn grande desafio para o Poder Legislativo mineiro.
Esse desafio, entretanto, sornente pode ser enfrentado corn bons resultados,
se as estruturas decisôrias e administrativas da Casa estiverem bern
organ izadas.

Finalmente, apresentarnos uma alteraçao ao projeto por meio da Emerda
no 1, que modifica a configuraçao da composiçao da Mesa, acrescentando o
cargo de' 30 Vice-Presidente e suprimindo o cargo de 40 Secretãrio, o que nao
interfere na composição nOmerica desse colegiado, consubstanciada no
vencido no 10 turno.

Assim, a aprovaçãb da' matéria em exame, no 2° turno, representa urn
avahço no sentidodà melhoria dos trabalhos da Assernbtéia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do expostó, opinamos pela aprovaçâo, no--2° turno, do Projeto de

Resoluçao n° 73/99 corn a seguinte Emenda n o 1.
EMENDAN1

Dé-se a seguinte redaçao ao 'art. 75' da Resoluçao n o 5.167, de 6 de
novembrode 1997.' --
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Art. 75 - A Mesa da Assembléia é composta do Presidente, de 3 (trés)

Vice-Presidente e de 3 (trés) Secretários.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 29 de novembro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Dilzon Melo - Durval

Angelo - José Braga.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE REsoLucAo N° 73/99
Altera dispositivos da Resolucao n.° 5.167, de 6 de novembro de 1997,

alterada pela Resolução n.° 5.183, de 14 de julho de 1998, e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 art. 75 da Resolução n.° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 75 - A Mesa da Assernbléia e composta do Presidente, de 2 (dois)

Vice-Presidentes e de 4 (quatro) Secretários.".
Art. 2° - Dé-se ao art. 313 a seguinte redaçäo:
"Art. 313 - A eleicao da Mesa da Assembléia para o segundo biênio da 14

Legislatura dar-se:á em reunião especial, na Ultima quinzena da segunda
sessão legislativa ordinária.

Paragrafo Unico A posse dos eleitos, observado o § 30 do art. 8°, dar-se-á
em reunião especial no in(cio da terceira sessão legislativa ordinãria.".

Art. 3° - Esta resolução entre em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrãrio, especialmente, no TItulo

VII, a Seçao V do Cap itulo V.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 545/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria desta Comissão, o projetö de lei em epigrafe determina 0
pagamento de indenizacão a vitima de crime de tortura praticado por agente
do Estado.

Aprovada no 10. turno, na forma do Substitutivo no. 2, vem, agora, a
proposição a esta Comissão a tim de receber parecer para 0 2°. turno, em
conformidade corn o art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redaçao do vencido, que e parte deste parecer.
- Fundamentação

A instituiçao de indenizacão a ser paga as vitimas de tortura praticada por
agente do Estado constitui medida de relevo no combate a essa prática
danosa, que irifeflzmente ainda persiste nas açôes de muitos dos policiais do
Estado. 0 combate a criminalidade deve estar alicerçado no respeito aos
direttos e as garantias fundamentais da pessoa, consagradosuni'Iersalmeflte
em declaracoes mundiais e tratados internacionais. 0 crime de .tortura
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constitui forma perversa de coagir cidadãos, criminosos ou não, e deve
ser severamente rejeitado por qualquer sociedade humana.

A apresentaçao do projeto, no contexto das cornemoraçoes dos 20 anos da
assinatura da Lel da Anistia, representa urn passo decidido desta Comissão
na luta pelos direitos e pelas garantias fundamentals, pela vida e pela
dignidade humana.

Conciusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 545/99, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.
Safa das Comissöes, 29 de novembro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
Redaçao do Vencido no 1° Turno
PROJ ETO DE LEI N° 545/2000

Dispoe sobre pagamento de indenizaçao a vitirna de tortura praticada por
servidor pUblico do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de-Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado pagarã indenizaçao a vitima de tortura praticada par

servidor pOblico no exercicio de suas funçoes, exciuldos as casos
contemplados pela Let n° 13.187, de 20 de janeiro de 1999.

Art. 2° - Para Os efeitos desta iei, constituj crime de tortura, nos termos da
legislaçao federal vigente:

- constranger alguem com emprego de violéncia ou grave ameaça,
causando-the sofrimento fisico ou mental:

a) corn o fim de obter informaçao, dectaraçao ou confissão da vitima ou de
terceira pessoa;

b) para provocar açao ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminaçao racial ou retigiosa;
II - submeter atguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, corn o emprego

de violéncia ou grave ameaça, a intenso sofrimento fIsico ou mental, como
forma de apticarcastigo pessoat ou medida de caráter preventivo.

Art. 3° - A indenizacao . prevista por esta tel nao serã inferior a R$2.000,00
(dots mu reals) nem superior a R$50.000,00 (cinqUenta mit reals), sendo
esses valores reajustados:periodjcamente peta correção monetária oficiat.

Paragrafo Unico - 0 valor da indenizaçao recebido pela vitima ou por sua
familia nos termos desta tel serã deduzido do valor total da indenizaçao

-decorrente de eventual decisão judicial, fundada em iguals motivos.
Art..4° A indenizaçao prevista porestalei serã requeridapela vitima, por

seu representante legal ou por seu sucessontegal, podendo quatquer urn
deles se fazer representar; por procurador legalmente -constituido para esse
fim no prazo de cento e oltenta dias.cohtados dadata'emque a crime de
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tortura tiver ocorrido. 	 -

Art. 50 - A decisão sobre a pagamento da indenização instituida par esta tei
serã do Conseiha Estadual de Direitos Humanos.

§ 1° - São válidas, visando a comprovar a tortura sofrida, todas as provas
admitidas em direito, resguardado ao agressor o direito a ampla defesa e ao
contraditôrio.

§ 2° - A decisão do Conseiha quanta ao requerimento de indenização será
tomada por maioria absotuta dos seus membros.

§ 3° - Decidindo pela indenização, a Conseiho fixarã seu valor, respeitados
as timites previstas no art. 3° desta tel, e, näo havenda disponibilidade
financeira para a quitação, determinarã sua inctusäo na praposta
orçamentária da Secretaria de Estado da Justica e de Direitos Humanos,
para tiquidaçãa no exercicia fiscal seguinte.

Art. 6° - 0 agente agressar, sem prejuizo das demais sançöes penais, civis
e administrativas cabiveis, deverã ressarcir a Estada do valor da indenização
paga.

Art. 70 - Para custeio das despesas decorrentes da aplicacãa desta tel, a
Estado incluirá dataçãa especifica na tel orçarnentária.

Art. 8° - Esta lei será regulamentada pela Poder Executiva no prazo de
noventa dias contadas da data de sua publicacãa.

Art. 9° - Esta let entra em vigor no exercicia fiscal seguinte ao de sua
publicaçãa.

Art. 10 - Revogam-se as disposicoes em contrâria.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEt N° 1.006/2000

Camissãa de Adrninistraçãa PObtica
Retatória

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a prajeta de tel em epigrafe dispöe
sabre a divutgaçãa da retaçãa de obras contratadas pelas ôrgãas das
adrninistraçöes pubticas direta e indireta do Estado de Minas Gerais e dá
autras providéncias.

A propasicãa fat apravada no 1° turno, na forma do Substitutiva n o i. Em
seguida, em virtude de requerimenta aprovado em 1°/8/2000, fat a proposicão
encaminhada a Comissão de Fiscalizaçãa Financeira e Orçamentària, que
opinau pela aprovacão do projeta, no 2° turna, na forma do vencida no 1°
turno.

A proposiçãa vem, agara, a esta Comissâa para receber parecer para a 2°
turno, ematendimenta ao despacho do 1°-Secretãria, datado de 23/82000.

Fundaméntacãa 	 -
0 projeta em pauta determina que as orgãas da administracãa pubtica

divutgarao no diãio oficiat do Estado e tarñarão dispónIvéis na Internet
relaçao das obras contratadas e as infarmaçöes que ésta' deverã canter.

Zi
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Estabelece, ainda, que a administraçao pOblica deverá enviar a
Assembléia Legislativa Os editais das Iicitaçoes das obras e os respectivos
contratos.

o Substitutivo n° 1, apresentado pela Cornissão de Constituiçao e Justiça e
convertido no vencido em 1° turno, aprimora o texto do projeto, corrigindo as
vIcios encontrados e adequando-o ao interesse da sociedade e aos principios
norteadores da administraçao pUbUca.

Assim sendo, ratificamos o posicionamento que adotamos em 10 turno, em
vista da evidente conveniéncia e oportunidade da proposição.

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

1.006/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissôes, 29 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Miguel Martini.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUçA0 N° 73/99

Comissão deRedaçao
o Projeto de Resoluçao n° 73/99, da Mesa dá Assembléia, que altera o art.

75 da Resoluçao n° 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 10 turno, corn a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fimde que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 doRegimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE RESOLUçAO N° 73/99
Altera o art. 75 da Resoluçao n o 5.176, de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estadode Minas Gerais aprova:
Art. 1- 0 art. 75 da Resoluçao n o 5.176, de 6 denovembro de 1997, passa

a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 75 -, A Mesa da Assembléia e cornposta do Presidente, de 3 (trés)

Vice-Presidentes e 3 (trés) Secretários.".
Art. 2° - 0 art. 313da Resoluçao O 5.176, de 6 de novembro de 1997,

alterado pela Resoluçao n° 5.183, de 14 de julho de 1998, passa a vigorar
comaseguinteredaçao: 	 -

"Art. 313 - A eleiçao da Mesa da Assembléla para o segundo biénio da 14
Legislatura dar-se-á em reuñião especial, na Ultima quinzena da segun'da
sessão leg islativa ordinária. 	 .
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Parágrafo Unico - A posse dos eleitos, observado o disposto no § 3° do

art. 8°, dar-se-á em reuniào especial, no inicio da terceira sessão legislativa
ordinária.".

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrário e os arts. 286 e 287 da

Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, modificados pela Resolução
n°5.183, de l4dejulhode 1998.

Sala das CornissOes, 29 de novembro de 2000.
Djalma Diniz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LE! N° 1.082/2000
Comissão de Redaçao

O . Projeto de Lei n° 1.082/2000, do Deputado Anderson Adauto, que
declara de utilidade publica a Associaçäo de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE de Limeira do Oeste, corn sede no Municipio de Limeira do Oeste, foi
aprovado em turno Onico, na forma original.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.082/2000
Declara de utilidade publica a Associacão de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Limeira do Oeste, corn sede nesse rnunicipio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. .10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Lirneira do Oeste, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
SaIa das ComissOes, 22 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETODE LEI N° 1.131/2000
Comissão de Redacão

o Projeto de Lei n° 1.131/2000, do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade publica a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro dos
Ferreiras, corn sede no Municipio de Carrno do Rio Claro, foi aprovado em
turno Unico, corn a Emenda n° 1.

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

Assim sendo opinamos por se dar a proposicão a seguiro redação final
que estã de acordo cornoaprovado. 	 -

0
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PROJETO DE LEI N° t131/2000

Declara de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária dos Moradores do
Bairro Rural Ferreiras, corn sede no Municipio de Carmo do Rio Claro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Comunitãria dos

Moradores do Bairro Rural Ferreiras, corn sede no Municipio de Carmo do
Rio Claro.

Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissôes, 22 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.147/2000
Cornissão de Redaçáo

O Projeto de Lei n° 1.147/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade publica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE de Born Jesus do Gaiho, corn sede nesse municipio, foi aprovado em
turno ünico, na forma original. 	 -

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.147/2000
Declara de utilidade pCiblica a 'Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Born Jesus do Galho, corn sede nesse municipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Born Jesus do Gaiho, corn sede nesse
rnunicipio.

Art. 2° -Esta leientra em vigor na data desua publicaçao.
Art. 3° - Revdgam-se as disposiçoes em côntrário.
Sala das CornissOes, 22 de novembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidentè - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°s 1 E 2 AO PROJETO DE LEI N°
224/99

Cornissão de Direitos Humanos
-	 Relatoiio

0 projeto de Iei em xame; de autoria do Deputado Rogerio Correia, tern
por objetivo obrigar as servidores das Delegacias de Policia a informar as
vitirnas de estupro sobre a direit& dé áborto lëgal

Publicado em ,15/4/99, foi o projéo distribuIdo- as ComissOes-de
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Constituicão e Justiça, de Direitos Humanos-e de Fiscalização Financeira
e Orçarnentária. A pedido do autor, foi encaminhado também para a
Comissão de SaUde. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicão, que
recebeu a parecer pela rejeição na Cornissão de Saüde. As CornissOes de
Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentâria näo emitiram
a parecer dentro do prazo regimental.

Encaminhado ao Plenário, por solicitação do autor, a projeto recebeu a
Emenda n° 1, do Deputado Miguel Martini, e a Emenda n° 2, de autoria do
Deputado Luiz Fernando Faria, que vêrn a esta Comissão para receberem
parecer, nostermosdoart. 188, §2°, c/co art. 101, XI, do Regimentointerno.

Fundamentação
k Ernenda n° 1, em exame, tern por objetivo ampliar a assisténcia do

Estado em caso de estupro que resulte em gravidez, dando a rnulher
vitimada a assistência pré-natal e orientando-a sobre as procedimentos
necessérios a adoçao da crianca, caso não pretenda criá-la.

A Emenda n° 2 adiciona ao projeto a obrigatoriedade de as delegacias de
policia fornecerem a rnulher vitima de estupro a relacãa das unidades
hospitalares aptas a he prestar atendirnento.

Considerando a preocupacão inicial do autor no que se refere ao
atendirnento, nas delegacias de poilcia, das mulheres vitimas de estupro, e
por considerarmos esse assunto de extrerna seriedade e importância nãa
somente para a rnulher vitimada, rnas também para a criança gerada,
apresentamos o Substitutivo n° 1, que incorpora as Emendas n°s 1 e 2.

Conclusão
Pelqexposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 224/99 na forma

do seguinte Substitutivo n° 1, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2 por
estarem contidas no substitutiva.

SUBSTITUTIVO N° 1
DispOe sobre a atendirnento as muiheres vitimas de estupro e dá outras

providéncias.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os servidores das delegacias de policia, no ato do registro palicial

feito por muiher vItima de estupro, deverão imediatamente encarninhã-la a
unidade hospitalar conveniada corn a Sistema Unico de SaUde - SUS apta a
prestar o atendimenta previsto nesta lei.

Paragrafo Unico - 0 atendimento a que se refere a "caput" deste artigo será
realizado par uma equipe de especialistas, que incluiré necessariamene urn
medico, urn psicologo e urn assistente social, aptos a prestar amparo fIsico e
emocional a paciente e orientá-la sabre a disposto nesta Ie -.

Art. 2° - Para ocumprimento.do disposto noart.1° desta Iei, deverá.ser



rA
1092

fornecida a mulher vitima de estupro relaçao de unidades hospitalares
publicas aptas ao atendimento, corn Os respectivos endereços.

Art. 30 - Nos crimes de estupro comprovado de que resulte gravidez, deverá
o Estado:

I - oferecer gratuitamente a muiher toda a assisténcia pie-natal por ocasião
do parto;

II - orientar e encaminhar, por intermédio da Defensoria Püblica, os
procedirnentos de adoçao, se assirn for da vontade da mae.

Art. 4° - Para o curnprfrnento do disposto no art. 30 desta Iei, os
interessados deverão requerer Os beneficios a Secretaria de Estado da
Justiça, apresentando a cópia do boletim de ocorrência da delegacia e do
respectivo exame de corpo de delito.

Art. 50 - As despesas decorrentes da execuçao desta !ei correrão a conta
de dotacao orçamentária especifica.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala de ReuniOes, em 29 de novembro de-2000.
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Adelmo Carneiro

Leäo.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1 A 3, APRESENTADAS NO 2°

TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 1.044/2000
Comissão de Administraçao PUblica

Relatôrio
De autoria do Deputado Paulo Piau, a projeto de lei em epigrafe altera a Lei

n° 9.444, de 25/11/87, que dispoe sobre as licitaçoes e as contratos da
administraçao centralizada e autarquica do Estado e dá outras providéncias.

Durante a discussão do projeto em 2° turno, foram apresentadas as
Emendas n°s 1 a 3, sobre as quals compete a esta Cornissão se pronunciar.

Fundamentaçao
A Emenda n° 1 estabelece que a garántia de as cooperativas participarem

das licitaçoes estaduais não se esténde aquelas denominadas cooperativas
de trabaiho ou de prestaçao de serviços que possam implicar a fomecimento
de mão-de-obra a terceiros contratantes. A Emenda n o 2, por sua vez,
aresenta o mesmo teor, mas estabelèce a restriçao apenas para as
cooperatiias de prestaçao de serviço.

As emendas pretendem evitar a contratação, peloEstado, de cooperativas
de trabaiho oude prestaçao de serviços fraudulentas, ou seja, aquelas que
seutilizam da ienominaçao "cooperativa" para acobertar uma atividade que
é,na verdade, 'interrnediaçao de mão-de-obra corn finalidade lucrativa. De
fato ha numeras cooperativas marcadas pela transgressão dos principios
trabalhistas e d 	 legislação cooperativista queutiiizarn : mão-de-obra
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subserviente e sonegam impostos e contribUiçOes sociais. Sendo assim,
a aprovacão de tais ernendas serä benéfica para a administração PUblica.
Vale anotar, entretanto, para efeito de prejudicialidade, que a Emenda n° 1
abarca a conteüdo da Emenda n° 2.

A Emenda n° 3, por outro lado, determina que as cooperativas de trabalho
deverão comprovar, na fase de habilitação, a cumprimento de direitos soclais
garantidos constitucionalmente aos trabalhadores urbanos e rurais, na forma
de fundos, agregados ao seu pro-labore, ou beneficios similares, de acordo
corn decisão da assembléia geral de cada cooperativa. Verifica-se que a
objetivo da emenda é similar ao das emendas anteriores, vale dizer,
pretende-se evitar a participação de cooperativas de trabalho fraudulentas
nos procedimentos licitatórios. Ocorre, no entanto, que a Lei n° 8.666, de
1993, que estabelece normas gerais sabre licitaçOes e contratos
administrativos da administraçäo püblica de todos os entes federativos,
determina, expressamente, que para a habilitacão nas licitaçöes exigir-se-â
dos interessados, exciusivamente, documentação relativa a habilitação
juridica, 	 qualificacão técnica, 	 qualificacão econOmico-financeira 	 e
regularidade fiscal. Qualquer outra exigencia, coma a que pretende
estabelecer a emenda proposta, revela-se, diante desse dispositivo,
flagrantemente inconstitucional. Assirn, somos pela rejeição da Emenda n° 3.

Conclusão
Diante do exposta, opinamos pela apravacão das Ernendas n°s 1 e 2, e

pela rejeição da Emenda n° 3.
Sala das Comissôes, 29 de novembro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Miguel

Martini - Sargento Rodrigues.

COMUNICAcAO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 28/11/2000, a seguinte comunicaçào:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando a falecimento do Sr. MaurIcio

Morais, ocorrido em 24/11/2000, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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